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Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de coala Popuľară de Arte
„George Enescu" Botoani pentru anul 2020
Consiliuĺ Judeţean Botoşani, intninit (n şedinţa ordinară la data de
2019,
urmare adresej nr1258 din 26.09.2019 a ŞcoŁü Populare de Arte „George Enescu"
Botoşani,
analizänd Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.15994/22.10.2019 privind aprobarea taňfelor pentru senicü1e prestate de Şcoala
Populară de Arte „George Enescu" Botoşani pentru anul 2020,
având în vedere:
Raportul de speciahtate M Direcţiei Buget
Finanţe nr.15995 din 22 octombrie
2019,
avizul Comisiei pentru invăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socia]ă,
culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat M judeţului, servicii publice şi agricultură;
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneńate;
în conformitate cu prevederile art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 privind flnanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului culturü
nr.456/1992, art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1t8/2006 privind
infńnţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturak şi art.7 din Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa deciziona.lă in administraţia publică, repubhcată;
în temeiul art 173 alin.( 1) litd), alin.(5) lit.d) şi ale art. 196 alin.( 1) lit.a) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administraüv,
-

—

-

-

-

h o t ä r ă ş t e;
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru sen'icüle prestate de Şcoala Populară de Arte „George
Enescu" Botoşani pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotăráre.
Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărári, prin direcţiule din cadrul aparatului de specialitate M
ConsÜiului Judeţean Botoşani şi Şcoala Populară de Arte „George Enescu" Botoşani.
Art.3 Prezenta hotărâre se publică in Monitorul OficiM M Judeţului Botoşani.
—

-

—

PREŞEDINTE,
COSTICA MACALEŢI
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr._____ din
2019

TARIFE
pentru sewiciile prestate de Şcoala Populară de Arte
„George Enescu" Botoşani pentru anul 2020

1. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 9+1 (fără remorcă cu caracter ocazional)
2,70 Iei/km.
—

-

2. TARIF ÎNCHIRIERE Microbuz M2 Mercedes Benz Sprinter,
nr. locuri 19+ (cu remorcă cu caracter ocazional)
3,00 lei/km.
-

—

N O T Ă: pentru cursele interne nu s-au luat in calcul taxele de pod, parcare,
cazare şi masă (diurnă) şoferului, acestea fiind in sarcina beneüciarului;
pentru cursele externe nu s-au luat in calcul taxele vamale, taxele de
autostradă, parcare, cazarea şi masa
(diurnă) şoferului etc, acestea fiind în sarcina
beneflciarului;
in situaţia în care creditele bugetare nu o permit se acceptă efectuarea
curselor cu combustibilul clientului, urm&nd ca, cjvaloarea acestuia să fie dedusă din
tariful de facturare.
-

—

-

—

-

3. TARIF DE ÎNREGISTRARE ÎN STUDIO-AUDIO
(cu caracter ocazional)
130 lei/melodie.
—

N Q T Ă: pentru cursanţü şcolü care contribuie la promovarea instituţiei, nu
se percepe tarif de înregistrare.
-

4. TARIF ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE DE SONORIZARE
(cu caracter ocazional)
200 łei/oră.
—
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Nr. 15994/22.10.2019

REFERA T DE APR OBARE

Doamne lor

$

domnilor consi lieri,

Potrivit art.67 şi 68 din Legea nr.273/2006 legea ňnanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare »Jmnanţarea 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, Jlnanţate integral din bugetul local varsă veniturile realizate la
acest buget.
Şcoala Populară de Arte „George Enescu" Botoşani îşi desfăoară activitatea in
baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, cu modificările şi
completârile ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aezăminte1or culturale, potrivit căreia la art, 16 se prevede »aşezămintele culturale,
institu ţii publice, pot stabili, în condiţiile legü, preţuri sau tanfe pentm activităţile pe care
le desfăşoară, sumele incasate reprezentănd venituri proprii ale acestora. Veniturile
proprii vor fi utilizate numaipentmfinanţareaproiectelor şi programelor culturale".
Avănd în vedere prevederile legale menţionate, cu adresa nr.1258/26.09.2019
Şcoala Populară de Arte „George Enescu" Botoşani înaintează spre aprobare
propunerile de tarife pentru servicüle prestate în anul 2020, astfel:
—

APROBAT
ANUL 2019

DENUMIRE

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

PROPUS
AMJL2O2O

-

2,50 Iei/Km

2,70 lei/Km

2,70 lei/Km

3,00 lei/Km

100,00
Iei/ melodie

130,00
lei/ melodie
200 lei/ oră

-

-

-

-

-

-

b conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre
alăturat, pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare.
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