Proiect
Nr. 142 din 22.06.2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu”
Botoşani, pe anul şcolar 2021 - 2022
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ________06.2021,
urmare adresei nr.563/14.06.2021 a Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.10270
/ 18.06.2021, prin care se propune aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte
„George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2021 – 2022,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe nr. 10271 din 18.06.2021,
-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, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte,
activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement;
în baza prevederilor art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Ordinului ministrului culturii nr.456/1992, art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și f), alin.(5) lit.d) și 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 taxele şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu”
Botoşani pe anul şcolar 2021 – 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 Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani.

PREŞEDINTE,
DOINA-ELENA FEDEROVICI

Botoşani,
__________2021
Nr._____

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
Nr._______ din ________________ 2021

TAXELE ŞCOLARE
pentru anul 2021 – 2022

I. TAXĂ DE FRECVENŢĂ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disciplina
Canto muzică clasică
Canto muzică uşoară
Canto muzică populară
Pian
Vioară
Chitară
Acordeon
Orgă
Instrumente de suflat (trompetă, saxofon, clarinet)
Dans modern
Pictură, grafică
Pictură decorativă
Actorie

Taxă de frecvenţă
lei/an şcolar
600
600
600
600
600
600
600
600
600
550
550
550
550

II. Taxa de înscriere la admitere – 30 lei.
III. Taxa de eliberare a diplomei de absolvire
- 50 lei pentru absolvenții care depun actele pentru eliberarea diplomei până într-un
an de la absolvire;
- 100 lei pentru absolvenții care depun actele de eliberare a diplomei după un an de
la absolvire.
IV. Pentru secţiile externe din judeţ care au ca obiective păstrarea şi continuitatea tradiţiilor
din zonă, disciplinele: ţesut-cusut, cioplit lemn, pictură populară (încondeierea ouălelor), iniţiere
folclor, inițiere dans popular la sate, ansamblu instrumental – muzică populară, nu se plătesc taxe
de şcolarizare.
N O T Ă:
• Taxele şcolare au fost stabilite conform prevederilor art.16 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.118/2006 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale O.M.C. nr.456/1992.
• Consiliul administrativ al Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, la
propunerea profesorilor îndrumători, poate aproba, pe parcursul semestrului II al anului şcolar,
reducerea parţială sau totală a taxelor de frecvenţă, fără a depăşi 10% din totalul numărului de
elevi/şcoală pentru:
- Cursanţii care contribuie la ridicarea prestigiului şcolii prin participări sau obţinerea
unor distincţii, premii la concursuri locale, judeţene, naţionale şi internaţionale;

- Cursanţii care contribuie direct sau indirect la realizarea unor venituri proprii ale
şcolii;
- Cursanţii care sunt înscrişi şi urmează concomitent 2 sau mai multe secţii
(specialităţi);
- Cursanţii orfani, copiii de la centrele de plasament, copiii talentaţi fără posibilităţi
financiare, precum şi în alte situaţii temeinic justificate.

PREŞEDINTE,
DOINA-ELENA FEDEROVICI

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

Nr. 10270 / 18.06.2021

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.
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”.
Cu adresa nr.563/14.06.2021 Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani
înaintează spre aprobare taxele şcolare pentru anul şcolar 2021 – 2022 şi fundamentarea stabilirii lor.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii/aşezămintelor culturale prevede la art.16 faptul că „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”.
Menţionez că, potrivit Ordinului ministrului culturii nr.456/1992, taxele de frecvenţă pentru
elevii şcolilor populare de arte şi meserii se stabilesc pentru fiecare unitate şcolară, pornind de la limita
minimă spre un nivel al acestora bine analizat de către conducerea fiecărei şcoli de arte, cu acordul
prealabil al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional.
La propunerea Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani taxele şcolare pentru
anul şcolar 2021 – 2022 sunt menținute la nivelul celor practicate în anul școlar 2020 – 2021 întrucât
creșterea acestora ar duce la scăderea numărului de cursanți și la încasarea cu dificultate a taxelor.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care
îl supun spre dezbatere şi aprobare.

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

DIRECȚIA BUGET – FINANȚE
Nr. 10271 / 18.06.2021

VIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Corneliu-Bogdan Dăscălescu

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”.
Cu adresa nr.563/14.06.2021 Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani
înaintează spre aprobare taxele şcolare pentru anul şcolar 2021 – 2022 şi fundamentarea stabilirii lor.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii/aşezămintelor culturale prevede la art.16 faptul că „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”.
Menţionăm că, potrivit Ordinului ministrului culturii nr.456/1992, taxele de frecvenţă
pentru elevii şcolilor populare de arte şi meserii se stabilesc pentru fiecare unitate şcolară, pornind de
la limita minimă spre un nivel al acestora bine analizat de către conducerea fiecărei şcoli de arte, cu
acordul prealabil al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional.
La propunerea Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani taxele şcolare pentru
anul şcolar 2021 – 2022 sunt menținute la nivelul celor practicate în anul școlar 2020 – 2021 întrucât
creșterea acestora ar duce la scăderea numărului de cursanți și la încasarea cu dificultate a taxelor.
Diferențierea taxelor în raport de secție (specialitate) este conform O.M.C. nr.456/1992
care prevede un cuantum de pornire, în raport de dificultatea specialității, tipul de predare (individual
sau clasă-grupă), a art.9 lit.a) și b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare
de Arte „George Enescu” Botoșani și a gradului de solicitare a specialității respective de către
potențialii cursanți.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru includerea pe ordinea
de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
Magda Didii

