
 
                                                                                                                                   Proiect 

                                                                                                                      Nr. 136 din 03.11.2020 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” pentru 

serviciile prestate în anul 2021 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de ___________ 2020, 

urmare adresei nr.884 din 09.10.2020 a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor”, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani 

nr.15304/30.10.2020 privind aprobarea tarifelor practicate de Orchestra Populare „Rapsozii 

Botoșanilor”, pentru serviciile prestate în anul 2021, 

având în vedere: 

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 15305 din 30  octombrie 2020,   

- 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.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.20 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 

impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2007, 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 Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoșanilor” în anul 2021, 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 Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                           Avizat pentru legalitate, 

    DOINA ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                         Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

______________2020 

Nr.______ 

 



 
                                                                                                                                          Anexa  

                                                                                                         la Hotărârea nr._____ 

                                  din _______________2020 

 

T A R I F E 

pentru serviciile prestate de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”,  

pentru anul 2021 

 

1. Tarif bilete de intrare la spectacole 

a) tarif general, mediu urban, în funcţie de zona sălii de spectacol: 

- zona A – 40 lei – oraşe cu peste 25.000 locuitori 

- zona A – 30 lei – orașe până la 25.000 locuitori 

- zona B – 20 lei 

- zona C – 15 lei 

b) tarif general, mediu rural 

- cămine culturale – 10 lei 

c) tarif redus (elevi, pensionari, studenţi) – 5 lei 

d) tarif spectacole umanitare (persoane cu dizabilităţi, asistaţi social, veterani de război, 

alte categorii defavorizate) – 0 lei 

NOTĂ: - La cerere se pot susţine spectacole gratuite cu aprobarea Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoşani în cadrul unor manifestări culturale (festivaluri, emisiuni radio-tv, 

târguri, etc.) de importanţă locală/naţională/internaţională în vederea promovării imaginii orchestrei şi 

judeţului Botoşani. 

2. Tarif minim spectacol (pe bază de contract încheiat cu organizatorul 

evenimentului) – 3.500 lei/oră 

3. Tarif minim concerte educative (în funcţie de numărul de elevi) în şcoli şi licee din 

judeţul Botoşani – 500 lei/concert 

4. Tarif închiriere autocar (cu caracter ocazional) 

- tarif pentru parcurs intern –  5,50 lei/km 

- tarif pentru parcurs extern –  6,00 lei/km 

NOTĂ:  - la stabilirea tarifului extern NU s-au luat în calcul taxele vamale, taxe de 

autostradă, parcare etc., acestea fiind în sarcina beneficiarului (întrucât aceste taxe sunt diferite de la 

ţară la ţară şi prezintă variaţie în timp); 

           - în situaţia în care creditele bugetare nu o permit, se acceptă efectuarea curselor cu 

motorina clientului, urmând ca preţul acesteia să fie scăzut din tariful de facturare. 

5.  Tarif închiriere studio-audio (cu caracter ocazional) – 100 lei/oră. 

NOTĂ:  - pentru personalul artistic al orchestrei tariful perceput pentru folosirea studioului 

este zero, dar numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului administrativ. 

6. Tarif închiriere scenă mobilă (cu caracter ocazional)  

a) 3.000 lei/zi – podium+schelă 

b) 1.500 lei/zi – numai podium 

c) 1.500 lei/zi – numai schela 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                  Avizat pentru legalitate, 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                 Marcel Stelică Bejenariu 



Nr.15304/30.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 

artistic, în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale se înfiinţează, se 

organizează şi funcţionează instituţii de spectacole sau concerte. 

În subordinea Consiliului Judeţean Botoşani funcţionează Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoşanilor”, instituţie publică de spectacole şi concerte, de interes judeţean, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu aprobat potrivit legii, având deplină autonomie 

în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor 

locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii. 

Potrivit art.20 şi art.21 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007, finanţarea 

instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul local, prin bugetul autorităţii publice în subordinea cărora funcţionează, precum şi din alte 

surse. 

Cu adresa nr.884/09.10.2020 Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” transmite spre 

aprobare Consiliului Judeţean Botoşani propunerile de tarife pentru anul 2021 astfel: 

1. Tarif bilete de intrare la spectacole: 

a) tarif general, mediu urban, în funcţie de zona sălii 

de spectacol: 

 

 

 

 

b) tarif general, mediu rural 

c) tarif redus (elevi, pensionari, studenţi)  

d) tarif spectacole umanitare (persoane cu 

dizabilităţi, asistaţi social, veterani de război, alte 

categorii defavorizate)  

 

- zona A – 40 lei – oraşe cu peste 25.000 

locuitori 

- zona A – 30 lei – oraşe până la 25.000 

locuitori 

- zona B – 20 lei 

- zona C – 15 lei 

- cămine culturale    10 lei 

5 lei 

 0 lei 

2. Tarif minim spectacol (pe bază de contract 

încheiat cu organizatorul evenimentului) 

3.500 lei/oră 

 

3. Tarif minim concerte educative (în funcţie de 

numărul de elevi) în şcoli şi licee din judeţul 

Botoşani 

500 lei/concert 

4.Tarif închiriere autocar (cu caracter ocazional)   

- tarif pentru parcurs intern     

- tarif pentru parcurs extern      

 

 

5,50 lei/Km 

6,00 lei/Km 

5. Tarif închiriere studio-audio (cu caracter 100 lei/oră 



ocazional) 

6. Tarif închiriere scenă mobilă (cu caracter 

ocazional)  

 

a) 3.000 lei/zi – podium+schelă 

b) 1.500 lei/zi – numai podium 

c) 1.500 lei/zi – numai schela 

 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe 

care îl supun spre dezbatere şi aprobare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 



                                                                                                                              
DIRECȚIA BUGET - FINANȚE 

    Nr.15305/30.10.2020 

 

           

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat 

artistic, în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale se înfiinţează, se 

organizează şi funcţionează instituţii de spectacole sau concerte. 

În subordinea Consiliului Judeţean Botoşani funcţionează Orchestra Populară „Rapsozii 

Botoşanilor”, instituţie publică de spectacole şi concerte, de interes judeţean, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu aprobat potrivit legii, având deplină autonomie 

în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor 

locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii. 

Potrivit art.20 şi art.21 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007, finanţarea 

instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul local, prin bugetul autorităţii publice în subordinea cărora funcţionează, precum şi din alte 

surse. 

Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se 

realizează astfel: 

a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de 

management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 

după caz ; 

b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se 

acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 

după caz, precum şi din alte surse; 

c) cheltuielile de personal se asigură din subvenţii de la bugetul de stat, respectiv de la 

bugetele locale, după caz, precum şi din venituri proprii, pentru stimularea personalului pot fi 

utilizate fonduri din venituri proprii în condiţiile legii; 

d) cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se 

acoperă din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din 

venituri proprii şi din alte surse. 

Cu adresa nr.884/09.10.2020 Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor” transmite spre 

aprobare Consiliului Judeţean Botoşani propunerile de tarife pentru anul 2021 astfel: 

 

DENUMIRE APROBAT 

2020 

PROPUS 

2021 

1. Tarif bilete de intrare la 

spectacole: 

a) tarif general, mediu urban, 

în funcţie de zona sălii de 

spectacol: 

 

 

 

b) tarif general, mediu rural 

c) tarif redus (elevi, 

pensionari, studenţi)  

d) tarif spectacole umanitare 

 

 

- zona A – 40 lei – oraşe cu 

peste 25.000 locuitori 

- zona A – 30 lei – oraşe până 

la 25.000 locuitori 

- zona B – 20 lei 

- zona C – 15 lei 

- cămine culturale    10 lei 

 5 lei 

 

 0 lei 

 

 

- zona A – 40 lei – oraşe cu 

peste 25.000 locuitori 

- zona A – 30 lei – oraşe până 

la 25.000 locuitori 

- zona B – 20 lei 

- zona C – 15 lei 

- cămine culturale    10 lei 

5 lei 

 

 0 lei 



(persoane cu dizabilităţi, 

asistaţi social, veterani de 

război, alte categorii 

defavorizate)  

NOTĂ: - La cerere se pot susţine spectacole gratuite cu aprobarea preşedintelui 

Consiliului Judeţean în cadrul unor manifestări culturale (festivaluri, emisiuni radio-tv, târguri, 

etc.) de importanţă locală/naţională/internaţională în vederea promovării imaginii orchestrei şi 

judeţului Botoşani. 

2. Tarif minim spectacol (pe 

bază de contract încheiat cu 

organizatorul 

evenimentului) 

 3.500 lei/oră 

 
3.500 lei/oră 

 

3. Tarif minim concerte 

educative (în funcţie de 

numărul de elevi) în şcoli şi 

licee din judeţul Botoşani 

 500 lei/concert 

 
500 lei/concert 

4.Tarif închiriere autocar 

(cu caracter ocazional)   

- tarif pentru parcurs intern     

- tarif pentru parcurs extern      

 

 

5,50 lei/km 

6,00 lei/km 

 

 

5,50 lei/Km 

6,00 lei/Km 

               NOTĂ:  - la stabilirea tarifului extern NU s-au luat în calcul taxele vamale, taxe de 

autostradă, parcare etc., acestea fiind în sarcina beneficiarului (întrucât aceste taxe sunt diferite de 

la ţară la ţară şi prezintă variaţie în timp); 

             - în situaţia în care creditele bugetare nu o permit, se acceptă efectuarea 

curselor cu motorina clientului, urmând ca preţul acesteia să fie scăzut din tariful de facturare. 

5. Tarif închiriere studio-

audio (cu caracter ocazional) 

 100 lei/oră 

 
100 lei/oră 

NOTĂ:  - pentru personalul artistic al orchestrei tariful perceput pentru folosirea 

studioului este zero. 

6. Tarif închiriere scenă 

mobilă (cu caracter 

ocazional)  

 

a) 3.000 lei/zi – 

podium+schelă 

b) 1.500 lei/zi – numai podium 

c) 1.500 lei/zi – numai schela 

a) 3.000 lei/zi – 

podium+schelă 

b) 1.500 lei/zi – numai podium 

c) 1.500 lei/zi – numai schela 

 

Facem precizarea că tarifele propuse pentru anul 2021 de managerul Orchestrei Populare 

„Rapsozii Botoşanilor” sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 
 

 


