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                                                                      ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                        H O T Ă R Â R E A   Nr. 8
                                                           din 10 februarie 2015

privind stabilirea taxelor de închiriere a caminelor culturale din satele:Livezeni,Ivăneşti,Sînişor 
şi Poieniţa.

       Consiliul local al comunei Livezeni, judeţul Mureş,întrunit în şedinţă  ordinară,
      
       Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Livezeni din care reiese 
necesitatea stabilirii taxelor de închiriere  a căminelor culturale din comuna Livezeni,  
       In baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările 
ulterioare,ale H.G.R..nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003,cu modificările şi completările ulterioare,ale art.27 din Legea nr.2373/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
       In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.c) şi ale art.45  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
                                                      
                                                            h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.Stabileşte începând cu  data adoptării prezentei hotărâri, taxele de închiriere a căminelor 
culturale din satele :Livezeni,Ivăneşti,Sînişor şi Poieniţa ,după cum urmează:

a) Taxă închiriere cămin cultural pentru nunţi   - 700 lei
b) Taxă închiriere cămin cultural pentru botezuri,zile onomastice,reuniuni – 300 lei
c) Taxă închiriere cămin cultural pentru spectacole,prezentări  - 200 lei

       
       Se stabileşte taxa pentru garanţie în cuantum de :

a) Taxă  garanţie cămin cultural pentru nunţi   - 2000 lei
b) Taxă  garanţie cămin cultural pentru botezuri,zile onomastice,reuniuni – 500 lei
c) Taxă garanţie cămin cultural pentru parastas – 200  lei
d) Taxă  garanţie cămin cultural pentru spectacole,prezentări  - 1000 lei

Art.2. Căminele culturale se închiriază pentru organizarea nunţilor şi botezurilor,exclusiv 
celor care au domiciliul în satul respectiv.

        Art.3.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

        Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei 
Livezeni prin aparatul de specialitate

        Art.5. Copia prezentei hotărâri se comunică:
                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                       -Primarului comunei Livezeni
                      - Compartiment contabilitate
                     - Afisare
                      
    PREŞEDINTE   DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează,
                 Nagy Zoltan                                                                                                  secretar
                                                                                                                                 Hangan Aurelia
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                                                                      ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                    
                                                                                                                                PROIECT                                    
                                                          H O T Ă R Â R E A   Nr.______
                                                                    din  februarie   2015

privind stabilirea taxelor de închiriere a caminelor culturale din satele:Livezeni,Ivăneşti,Sînişor 
şi Poieniţa.

       Consiliul local al comunei Livezeni, judeţul Mureş,întrunit în şedinţă  ordinară,
      
       Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Livezeni din care reiese 
necesitatea stabilirii taxelor de închiriere  a căminelor culturale din comuna Livezeni,  
       In baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările 
ulterioare,ale H.G.R..nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003,cu modificările şi completările ulterioare,ale art.27 din Legea nr.2373/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,
       In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.c) şi ale art.45  din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
                                                      
                                                            h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.Stabileşte începând cu  data adoptării prezentei hotărâri, taxele de închiriere a căminelor 
culturale din satele :Livezeni,Ivăneşti,Sînişor şi Poieniţa ,după cum urmează:

d) Taxă închiriere cămin cultural pentru nunţi   - 1500 lei
e) Taxă închiriere cămin cultural pentru botezuri,zile onomastice,reuniuni – 350 lei
f) Taxă închiriere cămin cultural pentru spectacole,prezentări  - 200 lei
g) Taxă intrare la diferite activităţi : -   5 lei elevi

                                               - 10 lei adulţi
         Se stabileşte taxa pentru garanţie în cuantum de 1500 lei 

        Art.2.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

        Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei 
Livezeni prin aparatul de specialitate

        Art.4. Copia prezentei hotărâri se comunică:
                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                       -Primarului comunei Livezeni
                      - Compartiment contabilitate
                     - Afisare
                      

          PREŞEDINTE                                                                                                  Avizat ,
         Toldi Gyongyike                                                                                                   secretar
                                                                                                                                 Hangan Aurelia
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          ROMÂNIA
   JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI

                                           EXPUNERE DE MOTIVE

privind  propunerea aprobării  taxelor  de închiriere a căminelor culturale din  
comuna Livezeni

  Prin  proiectul de hotărâre propunem stabilirea taxelor de închiriere a 
căminelor culturale din comuna Livezeni,după cum urmează: 

Taxă închiriere cămin cultural pentru nunţi   - 1300 lei
Taxă închiriere cămin cultural pentru botezuri,zile onomastice,reuniuni –
350 lei
Taxă închiriere cămin cultural pentru parastas – 300 lei
Taxă închiriere xămin cultural pentru spectacole,prezentări  - 200 lei
Taxă intrare la diferite activităţi : -   5 lei elevi

                                                                     - 10 lei adulţi
        Taxa pentru garanţie -  1500 lei 

        Temeiul legal al demersului nostru îl constituie prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,ale 
H.G.R..nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003,cu modificările şi cimpletările ulterioare,ale art.27 din 
Legea nr.2373/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
completările ulterioare,ale Legii nr.215/2001.
   Faţă de cele prezentate mai sus,propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

                                                                
                                                  P R I M A R,
                                                  Tătar Vasile
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