Anexa nr.1
la Hotărârea nr. 52 din 2022
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ODORHEIU SECUIESC

TABEL TARIFE
AVIZATE PENTRU UNELE SERVICII OFERITE DE
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ODORHEIU SECUIESC
Nr.
crt.
1.

Denumirea serviciului

Tarife stabilite

Copiere, multiplicare, imprimare documente negru

0,20 lei – format A4 – recto
0,4 lei – format A4 – recto-verso
0,5 lei – format A3 – recto
0,9 lei – format A3 – recto-verso
0,50 lei – format A4 – recto
0,90 lei – format A4 – recto-verso
2,50 lei – format A3 – recto
5,00 lei – format A3 – recto-verso
3,00 – lei/pagina – negru
4,50 – lei/pagina – color
6,00 – lei/pagina dublă – negru+color
15 lei / document – A5
30 lei / document – A4
45 lei / document – A3
20 lei / document – A5
40 lei / document – A4
60 lei / document – A3
1,0 lei / referinţã bibliograficã
1 lei/oră/persoană
5 lei/zi/persoană
0,50 lei – scanare imagine format max. A4
2,00 lei/buc. – imagine
5,00 lei/oră – video
10,00 lei/oră - sunet

2.

Copiere, multiplicare, imprimare documente color

3.

Imprimare card PVC

4.

Legare documente
(material pânză)

5.

Legare documente
(material piele sintatică, pluşh)

6.
7.

Întocmire bibliografii la cerere
Fotografiere din documente de bibliotecă

8.
9.

Scanare din documente de bibliotecă
Digitalizare

10.

Culegere pentru ziua de naştere
- format A4, 16-28 file, legare în material pânză)
- format A4, 16-28 file, legare în material piele
sintatică sau pluşh)
Legare lucrări de diplomă cu spirală
Chirie proiector cu ecran de proiecţie
Taxa anuală adult (peste 18 ani)
Taxa anuală copil (sub 18 ani)
Taxă anuală pentru familii (cel puțin un copil sub
18 ani și un părinte; indiferent de numărul
membrilor de familie)
Taxă anuală pentru pensionari și elevi/studenți
Taxă de întîrziere (peste 60 zile calendaristice)
Taxă de înscriere în bibliotecă

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

100,00 lei
150,00 lei
10 lei/lucrare
25 lei/ oră
20 lei/an
10 lei/an
15 lei/an
15 lei/an
0,25 lei/zi/document
10 lei

Odorheiu Secuiesc, 24 februarie 2022.
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