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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de
Arte şi Meserii, pentru anul școlar 2021-2022
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău funcționează sub autoritatea Consiliului Județean
Bacău, având calitatea de ordonator de credite terțiar, și a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 40 din 30.04.2004, fiind o instituție cu profil de învățământ artistic și de însușire a
meșteșugurilor tradiționale, care organizează cursuri de lungă și scurtă durată pentru toate categoriile
de vârstă.
Finanţarea activităţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii se asigură din venituri proprii și
subvenții din buget local.
Veniturile proprii se constituie din taxele de şcolarizare pentru frecventarea cursurilor, taxe
ce sunt fundamentate de către conducerea instituției și sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului
judeţean, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi
funcționare al instituției.
Planul de învățământ al instituţiei cuprinde următoarele discipline: pictură, grafică,
iconografie, design vestimentar, ceramică, sculptură decorativă în lemn, artă fotografică, orgă, canto
muzică ușoară, canto muzică populară, actorie, chitară, pian, vioară, cusut-țesut, dansuri populare,
instrumente de suflat, teorie muzicală.
Astfel, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău solicită prin adresa nr. 478/17.08.2021,
aprobarea taxelor de frecvență pentru anul școlar 2021-2022.
De asemenea, prin aceeași adresă se propune menținerea taxei de înscriere şi examinare la
valoarea de 100 lei și a taxei pentru eliberare diplome la valoarea de 50 lei, precum și posibilitatea
achitării taxelor de școlarizare în două rate, la începutul semestrului.
Taxele au fost fundamentate de conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii în baza
prevederilor legale, asigurându-se condițiile minime pentru desfășurarea activității. Sumele încasate
reprezintă venituri proprii ale instituției și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale
consumabile. Taxele de școlarizare pentru cursurile de canto muzică ușoară, canto muzică populară,
chitară, pian, orgă, vioară, instrumente de suflat sunt în cuantum de 400 lei/curs/an; taxele de
școlarizare pentru pictură, grafică, iconografie, design vestimentar, ceramică, sculptură decorativă în
lemn, artă fotografică, ceramică, dansuri și actorie sunt în cuantum de 300 lei/curs/an; taxa de
școlarizare pentru cursul de teorie muzicală este de 200 lei/curs/an.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã, are
ca scop implicarea activã a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul
de elaborare a actelor normative şi implicit sporirea gradului de transparenţã la nivelul administraţiei
publice faţã de cetãţean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã
în administraţia publicã, republicatã, este supus consultãrii publice orice proces de elaborare a
proiectului unui act cu caracter normativ, adicã orice act cu aplicabilitate generală, adoptat de o
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autoritate publicã. În acest sens, autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice anunţul
referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de
supunerea spre avizare de cãtre autoritãţile publice, pe site-ul propriu, la sediul propriu, într-un un
spaţiu accesibil publicului, spre dezbatere publicã.
Analizând inițiativa, o considerăm încadrându-se în condițiile legii, motiv pentru care
apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvenţă a cursurilor Şcolii Populare
de Arte şi Meserii, pentru anul şcolar 2021-2022, întrunește condițiile de legalitate pentru a fi supus
aprobării.
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