
                 JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

                                                                        H O T Ă R Â R E
                 Privind stabilirea tarifelor pentru închirierea căminelor culturale

                      Analizând Expunerea de motive cu nr.597/7 februarie 2018 a
viceprimarului  comunei,prin  care  propune  stabilirea  tarifelor  pentru
închirierea căminelor culturale,
                      Văzând raportul de specialitate nr.598/7.02.2018 și raportul de
avizare al comisiei de specialitate  a consiliului local,
                      Având în vedere prevederile:
                         -Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind
înființarea,organizarea și  desfășurarea activității  așezămintelor culturale,cu
modificările și completările ulterioare;
                        -art.5 alin.(1) lit.a),art.20 alin.(1) lit.b) și art.68 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele  publice  locale,cu  modificările  și  completările
ulterioare;
                       În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit. c) și d) coroborate cu
alin.(6) lit.a) pct.4,art.45 și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației
publice  locale  nr.215/2001,republicată,cu  modificările  și  completările
ulterioare,
                       Consiliul local al comunei Chișlaz,cu 11 voturi “pentru” și 1 vot
împotriva din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți,
                                                                  H O T Ă R Ă Ș T E:
                        Art.1.-Se stabilesc tarifele pentru închirierea căminelor
culturale din comuna Chișlaz,după cum urmează:
                             (1).Închirieri  pentru  nunți,botezuri,mese
festive,spectacole:
                                   a)pentru căminele culturale din satele Chișlaz și  Mișca
                                      1.Mișca    -    cu asigurarea încălzirii spațiului - 600
lei;
                                                        -    fără asigurarea încălzirii spațiului - 400
lei.
                                      2.Chișlaz  -    cu asigurarea încălzirii spațiului - 500
lei;
                                                        -    fără asigurarea încălzirii spațiului - 300
lei.
                                   b)pentru căminele culturale din satele Chiraleu ,
Sînlazăr,Sărsig  și  Poclușa  de  Barcău –   300  lei.Pentru  aceste  cămine,în
situația  utilizării  surselor  de  încălzire  pe  bază  de  energie  electrică,se  va
achita contravaloarea energiei electrice consumate pe perioada închirierii.
                             (2).Închirieri pentru comemorări religioase și alte întruniri
cu durata sub 3 ore:
                                   a)pentru căminele culturale din satele Chișlaz și  Mișca
:



                                       1.Mișca    -   cu asigurarea încălzirii spațiului -  300
lei;
                                                        -    fără asigurarea încălzirii spațiului -
200 lei.
                                       2.Chișlaz  -    cu asigurarea încălzirii spațiului- 300
lei;
                                                        -    fără asigurarea încălzirii spațiului - 200
lei.
                                   b)pentru căminele culturale din satele Chiraleu ,
Sînlazăr,Sărsig  și Poclușa de Barcău -  200 lei.
                             (3)Închirieri veselă:
                                  a)Cămin cultural Mișca - 250 lei;
                                  b)Cămin cultural Chișlaz - 150 lei.
                             (4)Chiriașul are obligația de a efectua curățenia în incinta
căminului  cultural  și  împrejurul  acestuia  înainte  de  predare  la  expirarea
duratei închirierii.
                       Art.2.-Sunt scutite de plata taxei de închiriere adunările
publice organizate de primărie,serbările școlare și repetițiile pentru programe
artistice.      
                       Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri  se  încredințează  viceprimarul  comunei  și  compartimentul
contabilitate.
                       Art.4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin
afișare pe pagina oficială de internet a comunei și se comunică:
                              -Instituției Prefectului-județul Bihor;
                              -primarului și viceprimarului comunei,compartimentului
contabilitate.
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