
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   MUNICIPIUL BRAD
   CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E A NR.163/2012
privind  stabilirea unor taxe speciale pentru organizarea de
mese festive în sala de mese a cantinei de ajutor social din

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

          Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune modificarea cu rata inflaţiei a taxelor speciale stabilite începând cu data de 1.01.2013, pentru
organizarea de mese festive în sala de mese a Cantinei de ajutor social din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Brad, de pe str. Aleea Patriei, având în vedere că în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Cantinei de ajutor social care s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Brad nr. 78/2005 s-a prevăzut şi posibilitatea organizării de mese festive în această locaţie.

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,
            În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001,  cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 – Se stabileşte taxa specială pentru folosirea sălii de mese a Cantinei de ajutor
social din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad de pe str. Aleea Patriei, pentru organizarea
de mese festive în sumă de 88 lei.

Art. 2 – Se stabileşte taxa specială pentru folosirea sălii de mese, a bucătăriei cu
vesela din dotare şi a personalului operator de la Cantina de ajutor social pentru organizarea de mese
festive în sumă de 312 lei.

Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 153/2011.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe din cadrul Primăriei Brad

- Cantinei de ajutor social Brad

        BRAD, 28.12.2012

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
 Hărăguş Ioan SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


