Proiect
Nr. 137 din 03.11.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte „George Enescu”
Botoșani pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data de ____________ 2020,
urmare adresei nr.995 din 07.10.2020 a Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15306/30.10.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Școala Populară de Arte
„George Enescu” Botoșani pentru anul 2021,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 15307 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, Ordinului ministrului culturii nr.456/1992, art.16 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale și art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația 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 Școala Populară de Arte „George
Enescu” Botoșani pentru 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 Școala Populară de Arte „George Enescu” Botoșani.

PREŞEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

Botoşani,
______________2020
Nr.______

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel Stelică Bejenariu

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr._______ din __________ 2020

TARIFE
pentru serviciile prestate de Şcoala Populară de Arte
„George Enescu” Botoşani pentru anul 2021

1. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 19+1 (fără remorcă - cu caracter ocazional) – 2,70 lei/km.
2. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 19+1 (cu remorcă - cu caracter ocazional) – 3,00 lei/km.
N O T Ă: - pentru cursele interne nu s-au luat în calcul taxele de pod, parcare, cazare şi masă –
(diurnă) şoferului, acestea fiind în sarcina beneficiarului;
- pentru cursele externe nu s-au luat în calcul taxele vamale, taxele de autostradă, parcare,
cazarea şi masa – (diurnă) şoferului etc, acestea fiind în sarcina beneficiarului;
- în situaţia în care creditele bugetare nu o permit se acceptă efectuarea curselor cu
combustibilul clientului, urmând ca, c/valoarea acestuia să fie dedusă din tariful de facturare.
3. TARIF DE ÎNREGISTRARE ÎN STUDIO-AUDIO
(cu caracter ocazional)
– 130 lei/melodie.
N O T Ă: - pentru cursanţii şcolii care contribuie la promovarea instituţiei, nu se percepe tarif de
înregistrare.
4. TARIF ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE DE SONORIZARE
(cu caracter ocazional)
– 200 lei/oră.

PREŞEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
MARCEL – STELICĂ BEJENARIU

Nr.15306/30.10.2020

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură
astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local;
c) integral din venituri proprii.
Instituţiile publice, finanţate integral din bugetul local varsă veniturile realizate la acest buget.
Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani îşi desfășoară activitatea în baza prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii așezămintelor culturale, potrivit căreia la art.16 se
prevede „aşezămintele culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii, preţuri sau tarife
pentru activităţile pe care le desfăşoară, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora.
Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale”.
Având în vedere prevederile legale menţionate, cu adresa nr.995/7.10.2020 Şcoala Populară de
Arte „George Enescu” Botoşani înaintează spre aprobare propunerile de tarife pentru serviciile prestate
în anul 2021, astfel:
DENUMIRE

APROBAT
ANUL 2020

- Tarif închiriere Microbus M2 Mercedes
Benz Sprinter număr locuri 19+1 (fără remorcă cu caracter ocazional)
- Tarif închiriere Microbus M2 Mercedes
Benz Sprinter număr locuri 19+1 (cu remorcă - cu
caracter ocazional)
- Tarif înregistrare în studio-audio (cu
caracter ocazional)
- Tarif închiriere echipamente sonorizare
(cu caracter ocazional)

PROPUS
ANUL 2021

2,70 lei/Km

2,70 lei/Km

3,00 lei/Km

3,00 lei/Km

130,00 lei/melodie

130,00 lei/melodie

200 lei/oră

200 lei/oră

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.15307/30.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se
asigură astfel:
a)
integral din bugetul local;
b)
din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local;
c)
integral din venituri proprii.
Instituţiile publice, finanţate integral din bugetul local varsă veniturile realizate la acest buget.
Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate
de la bugetul local, precum şi a celor finanţate integral din venituri proprii se încasează, se
administrează, se utilizează şi se contabilizează de către acestea potrivit dispoziţiilor legale.
Veniturile proprii ale acestor instituţii proprii din prestări de servicii, chirii, manifestări
culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări
de produse din activităţi proprii sau anexe şi altele”.
Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani îşi desfășoară activitatea în baza
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii așezămintelor culturale, potrivit
căreia la art.16 se prevede „aşezămintele culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii,
preţuri sau tarife pentru activităţile pe care le desfăşoară, sumele încasate reprezentând venituri
proprii ale acestora. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi
programelor culturale”.
Având în vedere prevederile legale menţionate, cu adresa nr.995/07.10.2020 Şcoala Populară
de Arte „George Enescu” Botoşani înaintează spre aprobare propunerile de tarife pentru serviciile
prestate în anul 2021, astfel:
DENUMIRE

APROBAT
ANUL 2020

PROPUS
ANUL 2021

- Tarif închiriere Microbus M2 Mercedes
Benz Sprinter număr locuri 19+1 (fără remorcă 2,70 lei/Km
2,70 lei/Km
cu caracter ocazional)
- Tarif închiriere Microbus M2 Mercedes
Benz Sprinter număr locuri 19+1 (cu remorcă - cu
3,00 lei/Km
3,00 lei/Km
caracter ocazional)
- Tarif înregistrare în studio-audio (cu
130,00 lei/melodie
130,00 lei/melodie
caracter ocazional)
- Tarif închiriere echipamente sonorizare
200 lei/oră
200 lei/oră
(cu caracter ocazional)
Din nota de fundamentare prezentată de instituție reiese faptul că la baza stabilirii tarifelor
propuse spre aprobare s-a luat în calcul consumul de combustibil/km, asigurarea obligatorie,
verificarea tehnică, rovigneta, precum şi alte cheltuieli specifice deţinătorilor de mijloace de transport.
Tarifele propuse de către Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani pentru anul 2021
sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre și sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2020.
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

