Nr. 728/07.05.2013

SE APROBĂ,
Preşedinte
Nicolae Ioţcu

De acord,
Director economic
Gheorghina Ribovici

REFERAT
privind stabilirea taxelor şcolare pentru anul de învăţământ 2013 - 2014 şi a tarifelor
pentru tabere de agrement la Centrul Cultural Judeţean Arad

Centrul Cultural Judeţean Arad, instituţie înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean
Arad nr. 76 / 21.09.2001 ca instituţie cu personalitate juridică subordonată Consiliului Judeţean
Arad şi care a preluat activitatea Şcolii Populare de Arte Arad în baza Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr.201/23.07.2010, solicită modificarea taxelor şcolare. Pentru anul şcolar 2013 –
2014, propunem o creştere moderată a taxelor de frecvenţă, astfel încât să se păstreze un
echilibru între necesitatea majorării veniturilor proprii şi posibilităţile financiare reduse ale
publicului cultural căruia ne adresăm, cu precădere elevi, studenţi.
Programul de învăţământ se desfăşoară prin cursuri la următoarele discipline artistice:
- muzică, cu clase de canto, pian, chitară, acordeon, orgă, vioară, percuţie, instrumente
de suflat şi iniţiere fanfară
- arte plastice, cu clase de pictură, grafică, design, design grafic, artă fotografică
- teatru şi coregrafie, cu clase de actorie, balet, dans popular
Taxele şcolare însumează 100 mii lei în bugetul anului 2013 reprezentând 1,82 % din
totalul surselor de finanţare.
În ceea ce priveşte taxele de înscriere şi cele pentru eliberarea diplomei, propunem
menţinerea acestora la nivelul actual.
Referitor la tarifele pentru activitatea desfăşurată prin tabere de agrement şi recreere,
preluate în administrare potrivit prevederilor HG nr.435/2011 privind schimbarea regimului
juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.160/2011
privind transmiterea în administrarea Centrului Cultural Judeţean Arad a unor imobile aflate în
domeniul public al judeţului Arad, propunem, în baza prevederilor art.30 din Legea 273/2006
privind finanţele publice locale, modificarea nivelului practicat în anii anteriori, în sensul
majorării tarifelor, având în vedere creşterea preţurilor la energie, material lemnos etc.

Faţă de cele menţionate,
PROPUNEM :
Aprobarea taxelor şcolare pe anul şcolar 2013 – 2014, astfel:
•
•
•
•
•
•
•
•

canto clasic, canto popular, canto muzică uşoară, instrumente suflat
design grafic, artă fotografică
pian,chitară, orgă,vioară,acordeon,grafică,design,pictură,balet
baterie
actorie, dans popular românesc, instructori dans popular
iniţiere fanfară
taxa înscriere în anii I-V de studiu
taxa diplomă

500 lei
425lei
400 lei
350 lei
350 lei
325 lei
5 lei
20 lei

Aprobarea tarifelor pentru activitatea desfăşurată prin tabere de agrement şi recreere
pentru anul 2014, după cum urmează:
- Tabăra Moneasa – servicii cazare şi masă 71 lei/zi/persoană
- Tabăra Moneasa – servicii cazare
50 lei/zi/persoană
- Tabăra Căsoaia – servicii de cazare
30 lei/zi/persoană

DIRECTOR
Ana Maria Dragoş

CONTABIL ŞEF
ec. Melania Vasiu

COSILIUL JUDEŢEAN ARAD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.6416/15.05.2013

VIZAT:
PREŞEDINTE
Nicolae Ioţcu

REFERAT
privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor pentru anul 2014
Urmare adresei Direcţiei Economice nr.5163/18.04.2013, unitatile
subordonate Consiliului judetean Arad au trimis spre aprobare propuneri de taxe
si tarife care se vor aplica in anul 2014, acestea fiind aceleasi cu taxele aplicate in
anul 2013, cu exceptia Centrului cultural.
Fata de cele arătate,
PROPUN:
Menţinerea şi aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor aplica in anul 2014, la
acelasi nivel cu cele din anul 2013, cu exceptia Centrului cultural Arad care
propune majorarea moderata a taxelor, ca urmare a cresterii pretului la energia
electrica si a combustibilului lemnos, astfel:
Taxe:
- canto classic, canto popular, canto muzica usoara,
instrumente de suflat
500 lei
- design graphic, arta fotografica
425 lei
- pian, chitara, orga, vioara, acordeon, grafica, design,
picture, balet
400 lei
- baterie
350 lei
- actorie, dans popular romanesc, instructor dans
popular
350 lei
- initiere fanfare
325 lei
- taxa inscriere in anii I-V studio
5 lei
- taxa diploma
30 lei
Tarife:
- Tabara Moneasa – servicii cazare si masa
71 lei/zi/persoana
- Tabara Moneasa – servicii cazare
50 lei/zi/persoana
- Tabara Casoaia – servicii cazare
30 lei/zi/persoana

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec.Gheorghina Ribovici

SEF SERVICIU,
Ec.Viorel Turjuc

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
din data:
privind aprobarea taxelor şcolare pentru anul de învăţământ 2013 – 2014 şi a
tarifelor pentru activitatea de tabere agrement şi recreere pentru anul 2014, care
urmează a fi percepute de Centrul Cultural Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
- referatul nr. 728/07.05.2013 al Centrului Cultural Judeţean Arad, înregistrat la
Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.922/07.05.2013 prin care se solicită aprobarea taxelor
şcolare pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi a tarifelor pentru activitatea de tabere
agrement şi recreere pentru anul 2014;
- referatul nr. 6.416/15.05.2013 al Serviciului impozite, taxe locale şi relaţii
economice în teritoriu;
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale;
- prevederile art. 91 alin. (1), lit. d, şi alin. (5), lit. a, pct. 1, 4, 5 şi 6, din Legea nr.
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă taxele şcolare care urmează a fi percepute de Centrul Cultural
Judeţean Arad în anul şcolar 2013 – 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tarifele care urmează a fi percepute de Centrul Cultural
Judeţean Arad în anul 2014 pentru activitatea de tabere agrement şi recreere, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul
Cultural Judeţean Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
- Centrul Cultural Judeţean Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOŢCU

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
IOAN SILAGHI

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARAD

ANEXA 1
la Hotărârea CJA nr. _____ / __________

TAXE ŞCOLARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

−
−

DISCIPLINA

TOTAL TAXĂ
ŞCOLARĂ

(lei)

RATA I
septembrie 2013
(lei)

RATA II
ianuarie 2014
(lei)

Canto clasic, canto popular, canto muzica uşoară,
instrumente de suflat
Design grafic, artă foto

500

250

250

425

210

215

Pian, chitară, orgă, vioară, acordeon, grafică,
design, pictură, balet
Baterie

400

200

200

350

175

175

Actorie, dans popular românesc
Instructori de dans popular
Iniţiere fanfară

350

175

175

325

160

165

Taxa de înscriere, în anii I-V de studii, este de 5 lei
Taxă DIPLOMĂ – 20 lei

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARAD

ANEXA 2
la Hotărârea CJA nr. _____ / _______

TARIFE PT. ACTIVITATEA TABERE PE ANUL 2014

Nr.
crt.
1

SPECIFICAŢIE

TARIF
2014

TABĂRA MONEASA – servicii de cazare şi masă

71 lei/zi/pers.

2

TABĂRA MONEASA – servicii de cazare

50 lei/zi/pers.

3

TABĂRA CĂSOAIA – servicii de cazare

30 lei/zi/pers.

