JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

H O T Ã R Â R E A NR. 11
din 12 februarie 2008
pentru aprobarea finanţãrii Cãminului Cultural de la bugetul local
şi aprobarea taxelor pentru folosirea Cãminelor Culturale
de pe raza comunei Vîrfurile
Consiliul local al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, întrunit în cea de-a
XXXVIII-a şedinţã ordinarã a actualei legislaturi
Având în vedere:
- referatul întocmit de cãtre aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr.415/06.02.2008,
cu privire la stabilirea taxei de folosire a Cãminelor Culturale în vederea organizãrii unor manifestãri
cultural-artistice;
- prevederile art.30, alin.(1), (2) şi (6) din Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale;
- prevederile art.282, alin.(1) din Legea nr.571/2003 – Lege privind Codul fiscal, modificat şi
completat prin Legea nr.343/2006;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.b şi alin.(4) lit.c din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale, republicatã;
- avizul comisiei de specialitate economico-financiarã, edilitar-gospodãreascã, urbanism,
administraţie publicã localã şi relaţii cu publicul;
În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei
publice locale, republicatã,

H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. Aprobã finanţarea Cãminului Cultural de la bugetul local;
Art. 2. Aprobã taxele de folosire a Cãminelor Culturale, în vederea organizãrii unor manifestãri
cultural-artistice, dupã cum urmeazã:
- la Cãminele Culturale din Vîrfurile, Lazurile şi Avram-Iancu, taxa va fi de 100 lei;
- la Cãminele Culturale din Mãgulicea şi Vidra, taxa va fi de 50 lei;
- la Cãminele Culturale din Groşi, Mermeşti şi Poiana, taxa va fi de 30 lei;
Art. 3. Alãturi de taxa de folosire a Cãminelor Culturale, se va percepe o garanţie – egalã cu taxa de
folosire – ce se va returna în termen de 3 zile de la manifestarea cultural-artisticã, în cazul în care nu s-au
produs eventuale pagube Cãminului Cultural;
Art. 4. Predarea – primirea Cãminelor Culturale cãtre organizatorii manifestãrilor cultural-artistice
se va face de cãtre d-nul Iuga Terentie – Director Cãmin Cultural, pe baza unui proces verbal;
Art. 5. D-nul Iuga Terentie – Director Cãmin Cultural – va fi responsabil cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotãrâri;
Art. 6. Prezenta hotãrâre va fi comunicatã:
- Prefecturii judeţului Arad;
- D-lui Iuga Terentie.
Preşedinte de şedinţã
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Contrasemneazã
Secretar al comunei Vîrfurile
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