
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa nr.
16/10.02.2010 a colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, institu ie de cultur  de sub autoritatea Consiliului
jude ean Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei
înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;
 V zând prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale i ale art. 282 din
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c)  din 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  taxele ce vor fi practicate în anul colar 2010 – 2011 la coala de Arte „Liviu Borlan”
conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii
- colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 2 martie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 2 martie 2010
Nr. 27



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 27 din 2 martie 2010

TAXELE DE FRECVEN  ALE INSTITU IEI
PE ANUL 2010

- taxa de înscriere 30 lei/ elev;

- taxa frecvent  de dans popular 300 lei/ elev;

- taxa frecvent  cursuri instrumente, canto, pictur , art  decorativ , design-vestimentar 450lei/ elev;

- taxa de eliberare diplome 50 lei/ elev.


