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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI PESTISU MIC
PESTISU MIC, NR.64
TEL. 025.r7357s3
TEL./ FAX : 0254735735
E

-Mail

Destisu mic@va hoo.com

REFERAT PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI
PRIVIND INCHIRIERBA SI UTILIZAREA CAMINELOR
CULTURALE DIN LOCALITATILE COMUNEI PESTISU MIC

I.

Reglementari gencrale.

1. Avand in vedere prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si compietarile ulterioare Cap.VIII -Taxe
speciale -, afi.484 si Ordonanta de Urgenta ru'. 118/2006 actualizata,
privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii
asezarnintelor culturale, propun stabilirea taxei pentru inchiriere si

contributialaplatautilitatilor
consumat, apei potabile

( in

contravaloareacurentului eiectric
localitatile contorizate) si taxei de

salubritate de catre organizator.

2. Administrarea caminelor culturale si gestionarea bunurilor
acestora este in sai'cina si responsabilitatea personalului angajat in
cadrul conparlimentului de cultura al primariei Cornunei Pestisu Mic.
3. Cheltuielile de functionare si de intretinere ale caminelor
culturale se asigura dupa cum vrmeazai
a) de la bugetul local ai Comunei Pestisu Mic, pentru
activitatile, actiunile si evenimentele de interes public organizate
de autoritatile publice locale.

b) de la

bugetul local

al

Cornunei Pestisu Mic, pentru

evenirnente si spectacole culturale.
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c) din chiriile incasate, respectiv contributia la plata utilitatilor
si salubrizarii, pentru evenimentele private .

4. Tarifele pentru inchirierea caminelor culturale de pe
Comunei Pestisu Mic pentru anul 2018 sunt urmatoarele :
a). -- taxa inchiriere camin cultural pentru NUNTI

-- 120 lei --

b). -- taxa inchiriere camin cultural pentru BOTF,Z

--

raza

60 lei --

c).--taxa inchiriere camin cultural pentru NEDEI, BAL,
MAJORATE si altele.
-- 50lei--

d).

pentru mesele organizate la inmormantari si pomeni nu
percepe taxa de inchiriere

se

e). pentru activitatile de interes comunitar desfasurate in sala
caminului cultural nu se percepe taxa de inchierere

5. Contributia la plata utilitatilor,

.

contravaloarea curentului electric

consumat, apei potabile ( in localitatile contorizate) si taxei de
salubritate, se adauga la taxa de inchiriere si se plateste pentru toate
evenimentele private pe perioada desfasurarii activitatii.
Contributia la plata utilitatilor se rcalizeaza pentru cantitatea
consumata pe durata desfasurarii evenimentului la pretul existent pe
piata

.

Taxa de salubritate se stabileste la 10 lei / eveniment.
Plata chiriei si contributiilor la plata utilitatilor si salubrizarii se
rcalizeaza la casieria Comunei Pestisu Mic si se fac venit la bugetul
local.

II.

Organizarea de evenimente in caminele culturale

Inchirierea caminului cultural se face pe baza unei cereri,prin
care se solicita inchirierea spatiului bunurilor.

1. Solicitarea pentru organizarea de evenimente,se anunta
Centrul Cultural al comunei,cu precizarea:
caracterulevenimentelor.

.

la

.
o
.
o

data desfasurarii.

perioada de timp solicitata pentru folosirea caminului.
numarul aproximativ de participanti.
solicitarea folosirii bucatariei si a veselei.

2.

-

preluarea caminului cultural se face pe baza
Predarea
Procesului - Verbal de Predare - Primire, in care se vor consemna:
inventarul mobilierului si a dotarii bucatariei,respectiv

.

.
r

vesela.

starea contoarelor electrice si a apometrelor de apa la
predare si primire, pentru a se preciza suma consumului.
termenul de predare a caminului cultural dupa activitati si
evenimente este de 3(trei) zile.

3.

Organizalorii evenimentelor sunt obligati sa achite
contravaloareaconsumului de utilitati, obligatia pastrarii curateniei,
mobilierului si integritatea cladirii.
4. Predarea amplasamentului se face de catre chirias, in
prezenta reprezentantului primariei si se finalize aza cv consemnarea
starii contoarelor de utilitati si stabilirea sumelor de plata.
Fata de cele consemnate mai sus propunem spre aprobare
proiectul de hotarare elaborat ca fiind legal si opurtun.

Director camine culturale,

Luj qr& an Mihaela
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