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HOTARÂREA Nr.36/2012
privind aprobarea majorarii taxei speciale de închiriere a caminelor culturale
Consiliul Local al Comunei Mihaileni,
În scopul asigurarii finantarii cheltuielilor, si tinând seama de modernizarile efectuate la
caminele culturale;
Avand în vedere:
• expunerea de motive a Primarului comunei Mihaileni, privind modificarea taxei locale
aplicabile la inchirierea caminelor culturale, aprobate pentru anul 2012 potrivit Legii 571/2003
privind Codul Fiscal;
• raportul compartimentului de cultura, sport si agrement, si avizul favorabil al comisiei de
învatamânt si cultura;
În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În conformitate cu art. 36, alin. (4), lit. c) si art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia
publica republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba majorarea taxei de inchiriere a caminelor culturale incepând din 01 octombrie 2012
in felul urmator:
1.1. Pentru caminul cultural din Mihaileni, Nadejdea si Vacaresti
- Nunta 300 lei
- Alte evenimente organizate 150 lei
- Balul strugurilor 100 lei
1.2. Pentru caminul cultural din Livezi se percepe o taxa uniforma de 100 lei la orice eveniment
1.3. Sunt scutite de plata taxei activitatile culturale locale si parastaze.
Art.2. Se stabileste ca titlu de garantie, pentru cazuri de deteriorari, suma de 300 le i.
Art.3. Plata garantiei si restituirea acestuia se face pe baza procesului-verbal de predare-primire a
Caminului cultural. Modelul procesului verbal constituie anexa la prezenta hotarâre.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Compartimentul pentru Cultura
Sport si de Agrement si Compartimentul Impozite si Taxe Locale.
Art.5. Prezenta hotarâre se comunica prin grija secretarului, pentru primarul localitatii,
Compartimentului pentru Cultura, Sport si de Agrement, Compartime ntului Impozite si Taxe Locale,
Institutiei Prefectului Judetului Harghita si se afiseaza la sediul primariei.
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