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Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Memorialul Ipote$i
Naţional de Studii „Mihai Eminescu", pentru anul 2020

—

Centrul

Consiliul Judeţean Botoşani, intrunit in şedinţa ordinară la data de
2019,
urmare adresei nr.3510 din 1110.2019 a Memorialului Ipoteşti Centrul Naţional de
Studii „Mihai Eminescu",
anaflzänd Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15998/22.10.2019 privind aprobarea tarifelor pentru senricüle prestate de Memorialul
Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu" pentru anul 2020,
având în vedere:
Raportulde specialitate al Directiei Buget— Finante nr.15999 din 22 octombrie 2019,
avizul Comisiei pentru invăţămá.nt, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,
culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, frnan;e, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agňculturâ;
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate;
în confonnitate cu prevederile art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
pubbce locale, cu modificările şi completăńle ulteńoare, ale Ordonanţei Guvernului nr.9/ 1936
privind îmbunătăţirea sistemului de fInanţare a insütuţülor publice de cultură, flnanţate din
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele, modiflcată prin Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.26/2012 şi ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională in administraţia publică, republicată,
în temeiul art. 173 alin.( 1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administraüv,
—

—

-

-

-

-

h o t ă r ă ş t e:
Artl
Se aprobă tarifele pentru servicüle prestate de Memorialul Ipoteşti Centrul
Naţional de Studii „Mihai Eminescu" pentru anul 2020, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la indeplinire a
prevederi]or prezentei hotărări, prin directúle din cadrul aparatului de specialitate al
Consüiului Judeţean Botoşani i Memorialul Ipoteti
Centrul Naţional de Studii »Mihai
Eminescu".
Art.3 Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oücial al Judeţului Botoşaiii.
—

—

-

—

—

PREŞEDINTE,
COSTICA MACALEŢI
-

Botoşani,
2019
Nr._______

Avizat pentru legahtat
SECRETAR GENERAL AL JU EŢUŁUI,
Marcel Stelică Bejena
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Anexă
Za Hotărârea nr._____
din
2019

TARIFE
pentru serviciile prestate de Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu",
pentru anul 2020
—

1. Tarif pentru fotografiere/fflmare în spaţiile muzeale:
tarif fotografiere;
tarif filmare
tarif fotografiere/filmare profesionişti

5 lei
g lei
25 lei

-

-

-

2. Tarif pentru tipărituri:
asupra preţului de vánzare pentru carte, CD-uri, albume (tipărituri cu
costuri ridicate);
asupra preţului de vánzare pentru vederi, pliante, semne de carte,
calendare etc (tipárituri cu costuri de tipărire reduse).
-

-

3. Tarifele de cazare in pensiunea »FLOAREA ALBASTRĂ":
cameră cu 2 sau 3 paturi cazare/zi
-

-

-

—

cameră protocol pat dublu

—

cazare/zi

NOTÄ:

adaos 30%

adaos 30% -100%

35 1ei/1oc/zi(vara)
45 tei/loc/zi(iarna)*
50 1eiJ1oc/zi(vara)
60 1ei/1oc/zi(iarna)
35 lei/loc/zi(vara)*
45 lei/loc/zi(iarna)*

camere Bungaiow „Floare albastră"

*

-

Tanfele nu includ micul dejun;
Pentru cazäń de grupuri mai mari de 15 persoane .şi mai mult de 2 nopţi se aplicä o reducere
de 2096 la tanful de cazare;
Grupurile beneĄciare ale Proiectelor Culturale aprobate prin Hotäráre de Consiliu Judeţean
beneJkiazä de scutire la plata tarifelor aprobate.
-

-

-

4. Tarif pentru inchiriere spaţii:
inchiriere sală expoziţie Horea Barnea»;
inchiriere amfiteatru ‚Laurenţiu Ulicť, pentru conferinţe, simpozioane,
spectacole;
inchiriere amflteatru in aer liber pentru diverse manifestări culturale;
pentru spectacole cu echipament tehnic şi cu personal de specialitate
din cadrul Memorialului Ipoteşti.
-

-

-

-

5. Tarife pentru inchiriere suprafaţă de teren ocupată de foişor
(serbăń şcolare, acţiuni culturale in aer liber, ateliere de creaţie,
recitaluri, picturi, activităţi sociałe, aniversări, ceremonü, etc.).

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

50 teijzi
50 lei/oră
50 lei/oră
100 lei/oră

50 Iei/oră

Avizat pentru legałitat
SECRETAR GENERAL AL JU EŢULUI,
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c

ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL JUDETEAN
Botnsani, Pinţa Revalutiei 1-3, Cod postal: 710236, TeI. .40 231 14712, +40 231 514713, .60 231 514714;
Fax .40 231 514715. .40 231 515020.40 231 536155. .40 231 529220; WeL: www.cjbotosanhra; E-mail: consiliu@cjbstosani.ro

Nr.15998/22.1Q.2019

REFERAT DE APROBARE

Doamne lor şi domnilor consilieri,
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finariţele publice locak,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.9/ 1996 privind
imbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de culturâ, flnanţate din
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, modificată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/20fl, cu adresa nr.3510J11 octombrie 2019
Memorialul Ipoteşti
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu" transmite, spre
aprobare, propunerile de tarife pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărăre,
astfel:
—

Denumire
tarif
1. Tarif pentru fotograflere/fllmare în spaţiile
muzeale:
tarif fotografiere;
tarif fllmare
tarif fotograűere/filmare profesionişti
2. Tarif pentru tipărituri:
asupra preţului de vănzare pentru carte, CDuň, albume (tipăńturi cu costuri ridicate);
asupra preţului de vänzare pentru vederi, pliante,
semne de carte, calendare etc (tipărituri cu costuri
de tipărire reduse).
3. Tarifele de cazare în pensiunea „FŁQAREA
ALBASTRĂ":
cameră cu 2 sau 3 paturi cazare/zi
-

-

-

-

-

—

-

-

cameră protocol pat dublu

-

—

cazare/zi

camere Bungalow »Floare albastră"

NQTĂ:

Aprobat
2019

Propus
2020

5 lei
9 lei
25 lei

5 lei
9 lei
25 lei

adaos 30%

adaos 30%

adaos 30% -100%

adaos 30% -100%

35 lei/loc/zi(vara)*
45 1ei/1oc/zi(iarna)

35 lei/loc/zi(vara)*
45 lei/loc/zi(iarna)*

50 lei/loc/zi(vara)*
60 leiJloc/zi(iarna)*

50 1ei/1oc/zi(vara)
60 lei/loc/zi(iarna)*

35 lei/loc/zi(vara)*
45 1ei/1oc/zi(iarna)

35 lei/loc/zi(vara)*
45 1ei/1oc/zi(iarna)

Tanfele nu includ micul dejun;
Pentru cazäri de grupuri mai mari de 15 persoane şi mai mult de 2 nopţi se aplică o
reducere de 20% la tanzl de cazare;
Grupurile beneĄciare ale Proiectelor Culturale aprobate prin Hotărăre de Consiliu
judeţean beneJlciază de scutire la plata tarifelor aprobate.
4. Tarif pentru închiriere spaţii:
50 lei/zi
închiriere sală expoziţie „Horea Barnea";
50 lei/zi
*

-

-

-

-

inchiriere amütcatru „Laurenţiu Ulici", pentru
conferinţe, simpozioane, spectacole;
închiriere amflteatru in aer liber pentru diverse
manifestări culturale;
pentru spectacole cu echipament tehnic şi cu
personal de specialitate din cadrul Memorialului
Ipoteşti.
5. Tarife pentru închiriere suprafaţă de teren
ocupată de foişor (serbări şcolare, acţiuni
culturale în aer Uber, ateüere de creaţie,
recitaturi, pictuń, activităţi sociale, aniversăń,
ceremonii, etcj.
-

-

-

50 lei/oră

50 lei/oră

50 lei/oră

50 lei/oră

100 lei/orâ

100 lei/oră

50 Iei/oră

50 lei/oră

In conformitate cu prevederile legale a fost intocmit proiectul de hotărâre aláturat,
pe care il supun spre dezbatere şi aprobare.

PREŞEDINTE,
COSTICĂ MACALEŢI

