
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          Proiect 

                                                                                                                              Nr. 239 din 12.11.2021 

 

 

 

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 ____________ 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,                                        Avizat pentru legalitate: 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                      Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

______________2021 

Nr.______ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   Anexa  

                                                                                                    la Hotărârea nr.___ 

                            din _______________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,                                           Avizat pentru legalitate: 

   DOINA ELENA FEDEROVICI                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                          Marcel Stelică Bejenariu 

 

 



Nr.20127 din 11.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, 

aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare  

şi finanţare care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, 

reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la 

informaţie. 

 Aşezămintele culturale sunt: căminul cultural, case de cultură, universitatea populară, şcoala 

populară de arte şi meserii, centrele de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea 

culturii tradiţionale, centrele judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. 

 Aşezămintele culturale se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, 

etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere şi a adaptării lor la evoluţiile majore din cadrul societăţii.  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este aşezământ cultural 

aflat în subordinea Consiliului Judeţean, fiind organizat ca instituţie publică de cultură cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local. 

 În aplicarea sarcinilor care sunt impuse de lege, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale prin adresa nr.1836 din 04.11.2021 propune un plan de venituri proprii pentru anul 

2022, astfel: 

▪ Tarif de înscriere şi participare la cursuri de perfecţionare, organizate în baza art.4 alin.(3) lit. 

„e” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 - 300 lei/cursant. 

 Nivelul tarifului propus estimativ este motivat de următoarele categorii de cheltuieli implicate de 

organizarea unui astfel de curs: 

 - cheltuieli privind salarizarea lectorilor                                               240  lei  

          ( sumă obţinută prin formula: salariul 

          lectorului x nr. total de ore de curs/nr. total cursanţi 

   15,00 lei/h x 2 x 80h = 2.400 lei/10 cursanţi) 

 - tehnoredactarea cursului                                                                      20 lei  

 - toner, consumabile, hârtie                                                                    20 lei  

          - cheltuieli cu utilităţi ( sala de curs)                                                       10 lei  

 - cheltuieli privind eliberarea diplomelor                                              10 lei  

▪ Venituri provenite din închirierea autovehiculului (microbuzului) pentru diverse acţiuni 

culturale sau de altă natură desfăşurate de alte instituţii sau organizaţii – 3,00 lei/km parcurs 

        Nivelul acestui tarif este justificat de următoarele tipuri de cheltuieli: 

- consumul normat de carburant                                   0,60 lei /km 

- consumul normat de lubrifianţi                                   0,15 lei /km 

- drepturi salariale ale şoferului                                   0,50 lei /km 

- uzura şi amortizarea maşinii                                      0,35 lei /km 



- cheltuieli privind asigurări auto                                 0,50 lei /km 

- cheltuieli privind întreţinerea şi reparaţiile               0,45 lei /km 

- alte cheltuieli (autorizare, clasificare)                       0,45 lei /km                                   

• Venituri provenite din închirierea staţiei de sonorizare pentru acţiuni culturale – 60 lei/oră.  

       Nivelul acestui tarif este justificat de : 

- drepturi salariale ale sonorizatorilor                                    30 lei /oră 

- uzura şi amortizarea echipamentelor                                   15 lei /oră 

- cheltuieli privind întreţinerea şi reparaţiile                         15 lei /oră 

▪ Tarif pentru audiţie participanţi la festivaluri şi concursuri – 80 lei/participant. 

Nivelul tarifului este justificat de următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli privind salarizarea membrilor comisiei   - 50 lei/participant 

- cheltuieli privind salarizarea  sonorizatorilor        - 10 lei/participant 

- cheltuieli sonorizare                                                - 10 lei/participant 

- cheltuieli rechizite                                                   - 10 lei/participant. 

▪ Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă populară, meşteşuguri populare şi produse 

tradiţionale româneşti – 100 – 500 lei/stand 

Tariful variază în funcţie de locul expoziţiei (în municipiul Botoşani, în localităţi din judeţ sau 

din ţară), amplasament (sală sau spaţiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de artă populară 

(ţesături, cusături, împletituri nuiele, măşti, costume, ceramică, cioplituri în lemn, ouă încondeiate, etc.) a 

meşteşugurilor populare şi a produselor tradiţionale româneşti. 

▪ Tarif de consiliere pentru organizarea de manifestări etnoculturale (conform contractului) – 

500 – 1.000 lei/manifestare 

Tariful variază în funcţie de importanţa manifestării (judeţeană, naţională sau internațională), 

locul de desfăşurare (în municipiul Botoşani, în localităţi din judeţ sau din țară), amplasament (sală sau 

spațiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de artă populară, a meșteșugurilor populare şi a 

produselor tradiționale românești. 

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. 20128 din 11.11.2021 

 

                                                                                          VIZAT, 

                                                                                            ADMINISTRATOR PUBLIC, 

                                                                                                               CRISTIAN NISTOR 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent 

de forma de organizare  şi finanţare care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de 

educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii 

sociale şi a accesului la informaţie. 

 Aşezămintele culturale sunt: căminul cultural, case de cultură, universitatea populară, şcoala 

populară de arte şi meserii, centrele de cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea 

culturii tradiţionale, centrele judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. 

 Aşezămintele culturale se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, 

sex, etnie sau religie, în vederea dezvoltării libere şi a adaptării lor la evoluţiile majore din cadrul societăţii.  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este aşezământ cultural 

aflat în subordinea Consiliului Judeţean, fiind organizat ca instituţie publică de cultură cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local. 

 În aplicarea sarcinilor care sunt impuse de lege, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale prin adresa nr.1836 din 04.11.2021 propune un plan de  venituri proprii 

pentru anul 2022, astfel: 

 

▪ Tarif de înscriere şi participare la cursuri de perfecţionare, organizate în baza art.4 alin.(3) 

lit. „e” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 - 300 lei/cursant. 

 Nivelul tarifului propus estimativ este motivat de următoarele categorii de cheltuieli implicate de 

organizarea unui astfel de curs: 

 - cheltuieli privind salarizarea lectorilor                                               240  lei  

          ( sumă obţinută prin formula: salariul 

          lectorului x nr. total de ore de curs/nr. total cursanţi 

   15,00 lei/h x 2 x 80h = 2.400 lei/10 cursanţi) 

 - tehnoredactarea cursului                                                                      20 lei  

 - toner, consumabile, hârtie                                                                    20 lei  

          - cheltuieli cu utilităţi ( sala de curs)                                                       10 lei  

 - cheltuieli privind eliberarea diplomelor                                              10 lei  

      

▪ Venituri provenite din închirierea autovehiculului (microbuzului) pentru diverse acţiuni 

culturale sau de altă natură desfăşurate de alte instituţii sau organizaţii – 3,00 lei/km parcurs 

        Nivelul acestui tarif este justificat de următoarele tipuri de cheltuieli: 

- consumul normat de carburant                                   0,60 lei /km 

- consumul normat de lubrifianţi                                   0,15 lei /km 

- drepturi salariale ale şoferului                                   0,50 lei /km 

- uzura şi amortizarea maşinii                                      0,35 lei /km 

- cheltuieli privind asigurări auto                                 0,50 lei /km 



- cheltuieli privind întreţinerea şi reparaţiile               0,45 lei /km 

- alte cheltuieli (autorizare, clasificare)                       0,45 lei /km                                   

   

• Venituri provenite din închirierea staţiei de sonorizare pentru acţiuni culturale – 60 lei/oră.  

       Nivelul acestui tarif este justificat de : 

- drepturi salariale ale sonorizatorilor                                    30 lei /oră 

- uzura şi amortizarea echipamentelor                                   15 lei /oră 

- cheltuieli privind întreţinerea şi reparaţiile                         15 lei /oră 

  

▪ Tarif pentru audiţie participanţi la festivaluri şi concursuri – 80 lei/participant. 

Nivelul tarifului este justificat de următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli privind salarizarea membrilor comisiei   - 50 lei/participant 

- cheltuieli privind salarizarea  sonorizatorilor        - 10 lei/participant 

- cheltuieli sonorizare                                                - 10 lei/participant 

- cheltuieli rechizite                                                   - 10 lei/participant. 

 

▪ Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă populară, meşteşuguri populare şi produse 

tradiţionale româneşti – 100 – 500 lei/stand 

Tariful variază în funcţie de locul expoziţiei (în municipiul Botoşani, în localităţi din judeţ sau 

din ţară), amplasament (sală sau spaţiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de artă populară 

(ţesături, cusături, împletituri nuiele, măşti, costume, ceramică, cioplituri în lemn, ouă încondeiate, etc.) 

a meşteşugurilor populare şi a produselor tradiţionale româneşti. 

 

▪ Tarif de consiliere pentru organizarea de manifestări etnoculturale (conform contractului) 

– 500 – 1.000 lei/manifestare 

Tariful variază în funcţie de importanţa manifestării (judeţeană, naţională sau internațională), 

locul de desfăşurare (în municipiul Botoşani, în localităţi din judeţ sau din țară), amplasament (sală sau 

spațiu deschis, aer liber), de varietatea obiectelor de artă populară, a meșteșugurilor populare şi a 

produselor tradiționale românești. 

 

Sintetic, situația comparativă a tarifelor propuse pentru anul 2022 față de cele aprobate pentru 

anul 2021 se prezintă astfel: 

Denumire  

tarif 

Aprobat  

pe anul 2021 

Propus 

pe anul 2022 

1. Tarif de înscriere şi participare la cursuri de 

perfecţionare 

150 lei/cursant 300 lei/cursant 

2. Tarif pentru închirierea autovehiculului 

(microbuzului) pentru diverse acţiuni culturale sau 

de altă natură  

2,70 lei/Km parcurs 3,00 lei/Km parcurs 

3. Tarif pentru închirierea staţiei de sonorizare 

pentru acţiuni culturale 

50 lei/oră 60 lei/oră 

4. Tarif pentru audiţie participanţi la festivaluri şi 

concursuri 

60 lei/participant 80 lei/participant 

5. Tarif pentru organizarea de expoziţii de artă 

populară, meşteşuguri populare şi produse 

tradiţionale româneşti 

100 – 400 lei/stand 100 – 500 lei/stand 

6. Tarif de consiliere pentru organizarea de 

manifestări etnoculturale (conform contractului) 

300 – 500 lei/ 

manifestare 

500 – 1.000 lei/ 

manifestare 

 

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 


