
ROMÂNIA                       

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                                                

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA Nr.54. 
Din data de 18.07.2013. 

privind stabilirea tarifului de închiriere a Căminului Cultural ”Petofi Sandor” Crasna 

 

Consiliul Local al comunei Crasna: 

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului nr.6584/18.07.2013; 

- raportul compartimentului de specialitate nr.6585/18.07.2013; 

- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.6586/18.07.2013; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;  

Luând în considerare: 

- prevederile art.1 si art. 3, alin (1) si alin. (4) din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

-  prevederile art. 15 alin. (2) din Anexa nr. 1 REGULAMENT – CADRU de organizare şi 

funcţionare a căminului cultural a Ordinului nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor 

– cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale; 

-  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2) , lit b) și lit. d), alin. (4 ), lit.c), alin. (6), lit. a), 

punctul (4) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publica locală,  republicată cu 

modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.(1) Pentru organizarea de nunți la Căminul Cultural ”Petofi Sandor” Crasna, se 

stabilește tariful de închiriere la suma de 2000 lei, la care se adaugă garanția în sumă de 500 lei și 

plata utilităților. 

 (2) Suma de 2000 lei include folosirea veselei și a mobilierului.  

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei, 

compartimenul  impozite și taxe locale și referentul cultural. 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primar; 

- Compartiment buget – contabilitate- resurse umane; 

- Compartiment impozite și taxe locale; 

- Căminul Cultural ”Petofi Sandor” Crasna  

- Site: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

Sălăjan Beniamin                                      Contrasemnează:               

       SECRETARUL  comunei, 

                                  Lazar Veturia 


