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

 H O T Ă R Â R E A NR.164/2012
privind aprobarea unor taxe speciale pentru folosirea căminelor culturale

 aparţinătoare Municipiului Brad, pentru desfăşurarea unor  diverse activităţi

          Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
          Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se
propune modificarea taxelor speciale pentru folosirea căminelor culturale din satele Ruda Brad, Valea
Brad, Mesteacăn şi Ţărăţel, care fac parte din domeniul public al Municipiului Brad, cu indicele de
inflaţie comunicat de către Direcţia de Statistică Hunedoara.

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 Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a 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 aprobă taxele speciale pentru folosirea căminelor culturale Ruda Brad, Valea

Brad, Mesteacăn, Ţărăţel, pentru desfăşurarea de nunţi, botezuri, discoteci, hore, nedei, pomeni,
parastase, aniversări, începând cu data de 1 ianuarie 2013 după cum urmează:

ACTIVITĂŢI Valea Brad, Mesteacăn,Ţărăţel Ruda Brad
- pentru nunţi 354 lei 172 lei
- pentru botezuri 208 lei   104 lei
- pentru discoteci, hore, nedei 151 lei 73 lei
- pentru onomastici, aniversări 151 lei 73 lei
- pentru pomeni, parastase 73 lei  36 lei

Art. 2 – La taxele speciale prevăzute la articolul 1 se adaugă contravaloarea
energiei electrice consumate.

Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii
Consiliului Local Brad nr. 152/2011.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului  Municipiului Brad
- Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Brad
- Serviciului buget, finanţe din cadrul Primăriei Brad

- domnului delegat sătesc Pistrilă Pavel
- domnului delegat sătesc Simedrea Iulian
- domnului delegat sătesc Hărăguş Marin Constantin
- domnului delegat sătesc Groza Liviu

                                                   BRAD, 28.12.2012
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează

 Hărăguş Ioan SECRETAR
                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”


