
ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA

COMLINA PUTNA
CONSItruL LOCAL

PROIECT
HOTARARE

privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru Cdminul cultural din satul Gura Putnei,
comuna Putna, judelul Suceava

Consiliul Local al comunei Putna , judelul Suceava ;

Avffnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul comunei Putna, judelul Suceava, nr. 1731din
28.03.2018;
- Raportul Biroului financiar-contabil, achrzitn publice, urbanism si amenajarea teritoriului nr.

din.-;
- Raporlul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-
finanle, administrarea domeniului public Ai privat, agriculturd, gospoddrire comunald, protectia
mediului,servicii,comer[,urbanismqiamenajareateritoriului,nr.din-;
- prevederile: art. 486 alin. (1) - (3) din Legea nr.22712015-Codul Filcal, cu modificdrile gi
complet[rile ulterioare, art. 30 din Legea nr. 27312006 privind finanJele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, art. 65 Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu
modific[rile gi complet[rile ulterioare, ;

In temeiul: art. 36 alin. (2) lit. (c) si (d) gi ale alin.(5) lit. (a) qi alin. 6 lit. (a) pct. 6, afi, 45
alin. (2) lit (c) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;

HorARAgrE:

Art.l Se aprobd tarifele de inchiriere pentru pentru Cdminul cultural din satul Gura
Putnei, comuna Putna, judelul Suceava, dupd cum urmeazd:

- Tarif inchiriere pentru nunt6- 200leil24 ore
- Tarif inchiriere pentru botez l00leil}4 ore .

- Tarif inchiriere pentru alte evenimente 100 leill2 ore.
Art, 2 Tarifele prevdzute la art.1 se fac venit la bugetul comunei Putna qi vor fi utilizate

pentru acoperirea cheltuielilor de intrefinere a Clminului cultural Gura Putnei, precum Ei pentru
alte cheltuieli legate de activitatea culturald.

Art. 3 Prezenta hotdrdre va fi comunicati: Primarului comunei Putna, Instituliei
Prefectului Judefului Suceava, pentru control qi legalitate. De asemenea se va proceda la afiqarea
tarifelor la sediul Cdminului cultural din satul Gura Putnei , comuna Putna precum qi in alte
locuri publice din comund.
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Avtzat pentru le alitate
Secretar comu a
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