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                                                                   PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  taxelor de frecvenţă a cursurilor Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Bacău, pentru anul şcolar 2021 – 2022 
 

 

 

             Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din  luna …… 2021, 

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotarârii 

Consiliului Judeţean Bacau nr. 40 din 30.04.2004 privind înfiinţarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Bacău; 

Luând în considerare propunerile transmise de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău cu 

adresa nr. 478/17.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 15049/17.08.2021. 

Ținând seama de Referatul de aprobare al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean nr. 15225 din 

19.08.2021, de Raportul Direcţiei Economice și Managementul Calității nr. 15227 din 19.08.2021 şi de 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 

În temeiul art. 173, alin. (1) lit. b) și lit. d), alin. (3) lit.c), alin. (5) lit. d) și al art.182, alin. (1) și 

alin. (4) raportat la art. 139 alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 
 Art. 1. Se aprobă taxele de frecvenţă a cursurilor Şcolii Populare de Arte şi  Meserii Bacău, 

pentru anul şcolar 2021 – 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă menținerea taxei de înscriere și examinare în sumă de 100 de lei și taxa pentru 

eliberare diplomă în sumă de 50 lei, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Plata taxei de şcolarizare se poate achita în două rate, la începutul semestrului. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, direcţiilor 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi făcută publică, în 

condiţiile legii. 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                               

          Valentin IVANCEA 

 

         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

Nr………din ..........2021 


