ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRANIŞTEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei de închiriere a Căminelor culturale pentru anul 2006.

Consiliul local al comunei Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Având in vedere:
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socilaă,
protecţie copii din cadrul Consiliului local Braniştea nr. 5 din 24 februarie 2006;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte; învăţământ, sănptate şi
familie; juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local Braniştea nr. 2 din 24 februarie 2005;
- Avizul favorabil al secretarului comunei Braniştea nr. 5 din 24 februarie 2005;
- Procesul-verbal de afişare a Proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 /
2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică înregistrat la nr. 73 din 12 ianuarie 2004;
- Procesul-verbal înregistrat sun nr. 294 din 13 februarie 2005 prin care se constată că în cele 30
de zile de la afişarea proiectului nu s-a depus nici o propunere, sugestie sau opinie cu valoare de
recomandare;
- Raportul secretarului comunei Braniştea înregistrat sub nr. 338 din 16 februarie 2006 cu
privire la acest proiect de hotărâre;
- Art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind codul fiscal;
- Art. 26 şi 63 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Art. 38 alin. (2) lit. d) si f) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Începand cu data de 1 martie 2006 se stabilesc taxele speciale de închiriere a Căminelor
culturale astfel:
- Căminul cultural Braniştea:
- pentru nunţi, discoteci sau baluri
100 lei / activitate;
- pentru diverse spectacole sau reuniuni
10 lei / ora.
- Sala de la fostul “Salon”
50 lei / activitate.
- Căminul cultural Cireşoaia
- pentru nunţi discoteci sau baluri:
- sala mare + sala mică
120 lei / activitate;
- numai sala mare
90 lei / activitate;
- numai sala mică
30 lei / activitate;
- pentru diverse spectacole sau reuniuni
- sala mare
10 lei / ora;
- sala mică
5 lei / ora;
- Căminul cultural Maluţ
- pentru nunţi, discoteci sau baluri
70 lei / activitate;
- pentru diverse spectacole sau reuniuni
7 lei / ora.
Art. 2. – În conmformitate cu prevederile art. 26 din OUG nr. 45 / 2003 sumele provenite din
taxele stabilite la art. 1 se înscriu într-un conmt distinct şi vor fi folosite doar pentru acoperirea

cheltuielilor căîminelor culturale. Taxele stabilite la rt. 1 se vor încasa numai de la cei care utilizează
căminele culturale pebntru activităţile descrise.
Art. 3. – Pentru sedinţele partidelor politice, pentru activităţile culturale proprii ale şcolilor,
pentru activităţile culturale ale tinerilor organizate cu sprijinul şi / sau acordul primariei şi pentru
organizarea meselor după înmormântări nu se percepe taxă de închiriere.
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire se incredinţează: viceprimarul comunei cu aprobarea cererilor
de inchiriere şi biroul financiar-contabilitate cu încasarea şi înscrierea în evidenţele contabile a taxelor
de închiriere.
Art. 5. – Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Căminelor culturale şi se
comunică: persoanelor încredinţate cu ducerea la îndeplinire şi Prefecturii judeţului Bistriţa-Năsăud în
vederea verificării legalităţii.
Art. 6. – Persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea hotărârii.
Contestaţia se depune la secretarul comunei Braniştea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local Braniştea din data de 24
februarie 2006 cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
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