
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea  tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.12.2021, 

urmare adresei nr.1836 din 04.11.2021 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Botoşani, 

analizând  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.20127 din 

11.11.2021 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean  pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, pentru anul 2022, 

având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 20128 din 11.11.2021,   

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,  

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate; 

în conformitate cu prevederile art.15 şi art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.118/2006, aprobată prin Legea nr.143/2007 şi ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1 – Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale  Botoşani  în anul 2022, conform anexei,  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea  la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani şi 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                      Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 255 din 22.12.2021 



                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   Anexa  

                                               la Hotărârea nr. 255 din 22.12.2021 

 

 

 

T A R I F E 

pentru desfăşurarea activităţii Centrului  Judeţean  pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Botoşani pe anul 2022 

 

 

1.Tarif de înscriere şi participare la cursuri de perfecționare, 

organizate în baza art.4 alin.(3) din O.U.G. nr.118/2006 

 

300 lei/curs/cursant 

 

2.Tarif pentru închirierea autovehiculului (microbuzului) pentru 

acţiuni culturale sau de altă natură 

 

 

 3,00 lei/km parcurs 

 

3.Tarif pentru închirierea staţiei de  sonorizare pentru acţiuni 

culturale 

 

 

  60 lei/oră 

 

4.Tarif pentru audiţie participanţi la festivaluri şi concursuri 

 

80 lei/participant 

 

5.Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă populară, meşteşuguri 

populare şi produse tradiţionale româneşti 

 

 

100 – 500 lei/stand* 

* NOTĂ: Tariful variază în funcţie de: 

- locul expoziţiei (urban, rural) 

- amplasament (sală sau spaţiu deschis) 

- varietatea obiectelor de artă populară  

 

6. Tarif de consiliere pentru organizarea de manifestări 

etnoculturale (conform contract) 

 

500 – 1.000 lei/manifestare* 

 

* NOTĂ: Tariful variază în funcţie de: 

- importanţa manifestării (judeţeană, naţională, internaţională) 

- locul de desfăşurare 

- amplasament 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                           CONTRASEMNEAZĂ: 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                          Marcel Stelică Bejenariu 

 

 


