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                                                     H O T Ă R Â R E A  NR.41 

                                                          din 25 august 2009 

 

 

                     privind reactualizarea tarifelor de închiriere pentru activităţile ce se   

                                          desfăşoară în cadrul căminelor culturale 

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Chetani, judetul Mures,în şedinta ordinară, 

                   Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.2044 din 20 august 

2009  la proiectul de hotărâre privind reactualizarea tarifelor de închiriere pentru 

activităţile ce se desfăşoară în cadrul căminelor culturale, avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate, 

                  Prevederile art.282 titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare, 

                 Prevederile art.5. lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”b” şi „e”  şi art.30 din Legea 

nr.273/2006 ,Legea finantelor publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, 

                În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”,alin.(4) lit.”c” , art.45 şi  art. 115 

alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

                                                           H o t ă r ă ş t e: 

 

               Art.1. Se reactualizează tarifele de închiriere pentru activităţile ce se desfăşoară 

în cadrul căminelor culturale,după cum urmează: 

 

a) Taxa pentru închirierea căminelor culturale la nunţi…………..550 lei 

b) Taxa închiriere cămine culturale pentru mese festive…………100 lei 

c) Taxa închiriere cămine pentru discoteci……………………….100 lei 

d) Taxa timbru adeverinte…………………………………………   2 lei 

e) Taxa xerox: fată………………………………………………... 0,5lei 

                           fată-spate…………………………………………1,0 lei 

 



                 Art.2.Nu sunt incluse în tariful de închiriere contravaloarea consumului de 

energie electrică şi gaze naturale care se achită separat. 

 

                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează d-na Mărginean Mariana,inspector în cadrul Primăriei. 

 

               Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Institutiei Prefectului – Judetului Mures pentru exercitarea controlului 

de legalitate al actelor administrative 

- Primarului comunei Chetani 

- D-nei Mărginean Mariana 

- Spre afişare 

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA 

       CONSILIER                                                                 Secretar 

     Dan Cosmina                                                            Crefelean Ioan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a ____consilieri din numărul de ____consilieri prezenti la şedinta 

Red/dact.C.I. 

 

 


