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COMUNA ROSETI
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HOTARARE
privind stabilire taxă pentru închirierea Căminului Cultural din comuna Roseți, judetul
Călărași
Consiliul Local al comunei Roseti, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2019;
Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 916/8.02.2019;
- Prevederile Legii nr.227/20153 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantelor publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Avizele favorabile ale comisiei de invatamant, sanatate, activitati social-culturale, respectiv al
comisiei activitati economico-financiare, inregistrate sub nr.1371/25.02.2019, nr.
1372/25.02.2019 din cadrul Consiliului Local,
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, locală
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile HCL 52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
In temeiul prevederilor art.36 alin(2),lit.b), corelat cu cele ale alin.(4) lit.c), art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată ,cu modificările
și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Începând cu data prezentei se stabilește taxa pentru închirierea Căminului
Cultural din comuna Roseti, judetul Calarasi, după cum urmează:
-pentru închirierea ambelor saloane ale Caminului Cultural precum si a obiectelor de inventar
necesare în vederea organizării de: nunti, botezuri sau alte evenimente familiale –400 lei/zi .
-pentru închirierea unui singur salon al Caminului Cultural, precum si a obiectelor de inventar
necesare, în vederea organizării de: nunți, botezuri sau alte evenimente familiale –200 lei/zi
Art.2. Pe baza cererii aprobate de Primarul comunei Roseți, solicitanții vor achita la
casieria instituției taxa aferentă, ce va fi cuprinsă distinct în bugetul local, gestionarea acestora
fiind asigurată de către inspectorul cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Roseți.
Art.3. La data prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 10/18.02.2014 privind stabilirea
taxei de închiriere a Caminului Cultural din comuna Roseți, județul Călărași.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însărcinează
Primarul comunei Roseti.
-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică cetățenilor, prin afisare,
comunicata si inaintata persoanelor si autoritatilor interesate conform legii prin grija secretarului
comunei Roseti.
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează,
Răducu POPIA
Secretar-Tănase Lavinia
Nr. consilieri:15
Prezenti:15
Adoptată cu 15 voturi”pentru”
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Astăzi, 27.02.2019

