ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 86
din 20 septembrie 2017

privind stabilirea taxei de închiriere a Sălii de sport” Ana Albert Livezeni
–Albert Ana Sportcsarnok Jedd „,din localitatea Livezeni,județul Mureș.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni și raportul de
specialitate ,
Văzând avizul comisiei de specialitate,
Potrivit prevederilor art.5 alin.1 lit.a,art.16 alin.1 și 2,art.20 alin.1 lit.b,art.27 și art.30
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările
ulterioare,prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare,
In conformitate cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată,
Potrivit competențelor conferite de dispozițiile art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4
lit.c,art.45 alin.2 lit.c,coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) și art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă ,începând cu data de 1 octombrie 2017, pentru închirierea sălii de sport „
Ana Albert Livezeni –Albert Ana Sportcsarnok Jedd „din localitatea Livezeni,de către
cluburi,asociaţii sau persoane fizice şi juridice taxa de de 120 lei/oră.
In situaţia achitării unui nr. de minim 4 şedinţe, se micșorează tariful la suma de 100
lei/oră.
Art.2.Sumele prevăzute la art.1 vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor necesare
bunei administrări a sălii de sport.
Art.3. Aprobă exceptarea de la plata taxei prevăzută la art.1,a evenimentelor organizate
de către Primăria comunei Livezeni ,Şcoala gimnazială”Benedek Elek” Livezeni și echipa mare de
fotbal FC Livezeni – 2 ore/săptămână şi 1 oră/săptămână juniorii.
Art.4.La data adoptării prezentei,HCL Livezeni nr.35/08.10.2013 își încetează
aplicabilitatea.
Art.5. Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri viceprimarul
comunei Livezeni ,compartimentul impozite şi taxe.
Art.6.
-

Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Compartiment impozite şi taxe
Afişare spre cunoştinţă publică
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