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PROIECT  

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile prestate de Secția Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul 

școlar 2021-2022 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 7833/21.07.2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Judetean Olt;  

- Prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 1998/05.07.2021 a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7223/05.07.2021; 

- Prevederile art. 1-3 din Hotarârea nr. 4/02.07.2021 a Consiliului Administrativ 

al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt cu privire la: aprobarea unor 

măsuri pentru funcționarea Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c), art. 182 alin (1) 

și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

             

      Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

 

           Art. 1.  (1) Se aprobă taxele şcolare pentru cursanții și activităţile Secției Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 

2021-2022, după cum urmează: 

        - 300 lei/an şcolar/curs pentru clasele din Municipiul Slatina; 

  - 150 lei/an şcolar/curs pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului; 

  -  50 lei/curs pentru clasele din mediul rural; 

  -  50 lei taxă eliberare diplomă. 
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          (2) Se aprobă taxele școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din 

cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care frecventează două sau mai multe 

cursuri, după cum urmează: 

          - 75% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru al doilea curs; 

          - 50% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru al treilea curs și următoarele. 

          (3) Se aprobă taxele școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din 

cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care provin din aceeași familie, după 

cum urmează: 

          - 75% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru al doilea cursant; 

          - 50%din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru al treilea cursant și următorii. 

          (4) Se aprobă taxele școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din 

cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt care provin din familiile cu venituri 

reduse sau familii monoparentale, după cum urmează: 

          - 20% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru venituri/familie sub 1000 lei 

net; 

          - 30% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru venituri/familie între 1001 lei 

și 1500 lei net; 

          - 40% din taxa școlară prevăzută la alin. (1), pentru venituri/familie între 1501 lei 

și 2000 lei net. 

          Art. 2. Se aprobă scutiri de taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și 

Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, după cum urmează: 

           - pentru cursanții din centrele de plasament și pentru cei cu dizabilități 

psihomotorii; 

          - pentru alte cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Administrativ al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

           Art. 3. Nu se percep taxe școlare pentru cursanții claselor Compartimentului 

Meșteșuguri al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă, clasele de meșteșuguri tradiționale: cioplit, olărit, ceramică, cojocărit, cusut – țesut, 

împletituri nuiele, care funcționează în județul Olt.  

   Art. 4. Sumele provenite din încasarea taxelor aprobate prin prezenta hotărâre 

constituie venituri ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  

  Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei 

Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Olt.  

 

INIŢIATOR, 

                       VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

                                                     Ionuț - Cătălin IVAN 

 

 

 

         AVIZAT, 

                                                       Secretar General al Județului   

                                                                                Marinela-Elena ILIE          
AVS;IME;IM/2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 

 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru 

activitățile prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean 

de Cultură Olt pentrul anul școlar 2021-2022 

 

 Proiectul de hotărâre propune aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt 

pentru anul școlar 2021-2022. 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt poate institui 

taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice şi altele 

asemenea. 

Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, finanțarea 

cheltuielilor curente și de capital ale instituțiilor publice se asigură astfel: 

a) integral din bugetul local; 

b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local; 

c) integral din venituri proprii.  

  Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor 

publice, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c), se încasează, se 

administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor 

legale. Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 

alin (1) lit. b) și c), provin din prestări servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, 

concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de 

produse din activități proprii sau anexe și altele. 

În contextul prevederilor art. 486 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 67 alin. (1) lit. b) și art. 68 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, instituţiile de cultură subordonate înaintează propuneri privind taxele şi 

tarifele pentru serviciile culturale oferite la nivel județean sau național, ţinând cont de 
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nivelul prognozat al inflaţiei, precum şi de modul în care aceste taxe ar urma să 

influenţeze veniturile instituţiilor. 

Cu adresa nr. 1998/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7223/05.07.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a înaintat propuneri cu 

privire la taxele școlare ce se vor aplica pentru anul școlar 2021-2022 cursanților 

Secției Arte și Meșteșuguri, care au fost aprobate prin art.1-3 din Hotarârea nr. 

4/02.07.2021 a Consiliului Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

cu privire la: aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt. 

 Având în vedere cele menţionate, prin proiectul de hotărâre se propune 

aprobarea taxelor școlare pentru cursanții și activitățile Secției Arte și Meșteșuguri din 

cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022, după 

cum urmează: 

          1)  -300 lei/an şcolar/curs pentru clasele din Municipiul Slatina; 

-150 lei/an şcolar/curs pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului; 

- 50 lei/curs pentru clasele din mediul rural; 

- 50 lei taxă eliberare diplomă. 

 

2)  taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt care frecventează doua sau mai multe cursuri, după 

cum urmează: 

           - 75% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru al doilea curs; 

           - 50% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru al treilea curs și 

următoarele. 

 

3) taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt care provin din familiile cu venituri reduse sau familii 

monoparentale, după cum urmează din aceeași familie: 

- 75% din taxa școlară prevăzută la punctul (1)  pentru al doilea cursant; 

- 50% din taxa școlară prevăzută la punctul (1)  pentru al treilea cursant și 

următorii. 

 

4) taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt care provin din familiile cu venituri reduse sau familii 

monoparentale, după cum urmează: 

- 20% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie sub 

1000 lei net ; 

- 30% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie între 

1001 lei și 1500 lei net  ; 

- 40% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie între 

1501 lei și 2000 lei net. 

 

De asemenea, se propune aprobarea de scutiri de taxe școlare pentru cursanții 

Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

după cum urmează: 

- pentru cursanții din centrele de plasament și pentru cei cu dizabilități 

psihomotorii; 
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- pentru alte cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Administrativ al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

           Nu se percep taxe școlare pentru cursanții claselor Compartimentului 

Meșteșuguri al Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă, clasele de meșteșuguri tradiționale: cioplit, olărit, ceramică, cojocărit, cusut – 

țesut, împletituri nuiele, care funcționează în județul Olt pentru anul școlar 2021-2022.     

Sumele provenite din încasarea taxelor aprobate prin prezenta hotărâre 

constituie venituri ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  

  Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură Olt, 

pentru anul școlar 2021-2022, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 

propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

                       VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

                                                     Ionuț - Cătălin IVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVS;IME;IM/2ex. 
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   CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                              

   Direcţia Economică, Buget – Finanţe                                    AVIZAT, 

   Nr. 7838/21.07.2021                                                        VICEPREŞEDINTE 

                                                                                             Ionuț-Cătălin IVAN 

                                            

 

R A P O R T 

 

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea taxelor școlare pentru activitățile 

prestate de Secția Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de  

Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022 

 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Olt poate institui taxe pentru 

utilizarea temporara a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

Potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente și 

de capital ale instituțiilor publice se asigură astfel: 

a) integral din bugetul local; 

b) din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul local; 

c) integral din venituri proprii.  

  Conform prevederilor art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate 

în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c), se încasează, se administrează, se utilizează și se 

contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale. Veniturile proprii ale bugetelor 

instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin (1) lit. b) și c), provin din prestări servicii, 

chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, 

studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele. 

În contextul prevederilor art. 486 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 67 alin. (1) lit. b) și art. 68 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, instituţiile de cultură subordonate înaintează propuneri privind taxele şi tarifele 

pentru serviciile culturale oferite la nivel județean sau național, ţinând cont de nivelul 

prognozat al inflaţiei, precum şi de modul în care aceste taxe ar urma să influenţeze 

veniturile instituţiilor. 

Cu adresa nr. 1998/05.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

7223/05.07.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a înaintat propuneri cu privire la 

taxele școlare ce se vor aplica în anul școlar 2021-2022, cursanților Secției Arte și 

Meșteșuguri care au fost aprobate prin art.1-3 din Hotarârea nr. 4/02.07.2021 a Consiliului 

Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt cu privire la: aprobarea unor 

măsuri pentru funcționarea Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

 Având în vedere cele menţionate, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea 

taxelor școlare pentru cursanții și activitățile Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru anul școlar 2021-2022, după cum 

urmează: 

          1)  -300 lei/an şcolar/curs pentru clasele din Municipiul Slatina; 
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-150 lei/an şcolar/curs pentru clasele din celelalte oraşe ale judeţului; 

- 50 lei/curs pentru clasele din mediul rural; 

- 50 lei taxă eliberare diplomă. 

2)  taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt care frecventează doua sau mai multe cursuri, după cum urmează: 

           - 75% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru al doilea curs; 

           - 50% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru al treilea curs și următoarele. 

3) taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt care provin din familiile cu venituri reduse sau familii 

monoparentale, după cum urmează din aceeași familie: 

- 75% din taxa școlară prevăzută la punctul (1)  pentru al doilea cursant; 

- 50% din taxa școlară prevăzută la punctul (1)  pentru al treilea cursant și 

următorii. 

4) taxe școlare pentru cursanții Secției de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt care provin din familiile cu venituri reduse sau familii 

monoparentale, după cum urmează: 

- 20% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie sub 1000 lei 

net ; 

- 30% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie între 1001 lei 

și 1500 lei net  ; 

- 40% din taxa școlară prevăzută la punctul (1) pentru venituri/familie între 1501 lei 

și 2000 lei net. 

De asemenea se propune aprobarea de scutiri de taxe școlare pentru cursanții Secției 

de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, după cum 

urmează: 

- pentru cursanții din centrele de plasament și pentru cei cu dizabilități 

psihomotorii; 

- pentru alte cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului Administrativ al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. 

           Nu se percep taxe școlare pentru cursanții claselor Compartimentului Meșteșuguri al 

Secției Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă, clasele de 

meșteșuguri tradiționale: cioplit, olărit, ceramică, cojocărit, cusut – țesut, împletituri nuiele, 

care funcționează în județul Olt pentru noul an școlar 2021-2022.     

Sumele provenite din încasarea taxelor şi tarifelor aprobate prin prezenta hotărâre 

constituie venituri ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  

 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Constanţa DUMITRU 

 

 

                                                         

       Şef Serviciu                                                           Şef Serviciu Juridic – Contencios, 

Buget, Impozite şi Taxe 

  Nicolaie BUŞOIU                                                             Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

           


