
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor practicate de către Şcoala de Artă Bucureşti, 

instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 5147/13.07.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Cultură, Tnvăţământ, Turism nr. 
4217/08.07.2021; 

Văzând avizul Comisiei cultură, culte şi educaţie civică, relaţii internaţionale şi relaţia 
cu societatea civilă nr. 48/30.08.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite 
externe nr. 166/30.08.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 334/31 .08.2021 din 
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

Tinând cont de adresa Şcolii de Artă Bucureşti nr. 351/07.06.2021; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

si completările ulterioare; 
' În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b} şi lit. d), alin. (4) lit. c) , alin. (7) lit. d) şi 
art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă cuantumul tarifelor practicate de către Şcoala de Artă Bucureşti, 
instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti şi Şcoala de Artă Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01.09.2021. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI , 

Cosmin - Victor SmiQhelschi GeorQiana Zamfir 

Bucureşti, 01 .09.2021: 
Nr. 280 
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Anexa la HCGMB nr. ~~;Qt__Q~._2o21 

TARIFELE 
practicate de către Şcoala de Artă Bucureşti, 

instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti 

Denumire 

Înscriere şi participare la examen admitere 

Un an de curs, în cazul achitării integrale la termenul stabilit prin contract 

Un an de cu rs, în cazul achitări i în două tranşe la termene stabilite prin contract 

Un an de curs, în cazul neachitării integrale până la termenul limită stabilit prin 

contract 

Un an de curs, în două tranşe , în cazul n eachitării până la termenele li m ită stabilite 
prin contract 

Eliberare diplomă de absolvire a cursului la maxim 1 an de la absolvire 

Eliberare diplomă între 1- 3 ani de la absolvire 

Eliberare diplomă între 3-1 O ani de la abso lvire 

Eliberare diplomă peste 1 O an i de la absolvire 

Observaţii: 

Tarife 

50 lei 

1.200 lei 

600 lei +600 lei 

1.500 lei 

750 lei +750 lei 

50 lei 

100 lei 

200 lei 

300 lei 

Tarifele sunt aprobate prin Hotărâre Consiliu Administrativ nr. 1/ 03.06.2021 , comu nicată prin adresa nr. 

351 /07.06.2021 

Programul înscrie rilor este 16 august 2021-30 e luni până vineri, în intervalul orar 11:00-
19:00. 

Întocmit: Marcela Cyyt-~~· t.xpert 
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