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HOT~RAREA NR.9 
privitor la: stabilirea taxelor de [nchiriere a c`minelor culturale  

din ora]ul B`ile Olane]ti, pe anul 2014 
          Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinar` din data de 27 februarie 2014 la care au participat un num`r de 13 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie. 

Av@nd [n vedere Nota de fundamentare a compartimentului achizi\ii din care result` 
necesitatea stabilirii taxelor de [nchiriere a c`minelor culturale din ora]ul B`ile Ol`ne]ti, pe 
anul 2014, precum ]i raportul compartimentului de specialitate. 

V`z@nd expunerea de motive a primarului si avizul de legalitate al secretarului. 
Potrivit avizelor date de Comisiile de specialitate ale Consiliului local. 
{n baza dispozi\iilor prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile 

si complet`rile ulterioare, ale Hot`r@rii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nt. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale, cu 
modific`rile si complet`rile ulterioare. 

{ncep@nd cu 1 martie 2014, se propun taxele de [nchiriere a c`minelor culturale din ora]ul 
B`ile Ol`ne]ti, pentru activit`\i,cultural,sociale sportive etc.,dup` cum urmeaz`: 
         {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv 
voturi "pentru"=”13 

{n temeiul art.36 alin.(2) lit.(b) alin (4)lit.(c) ]i ale art 45 din Legea nr.215/2001,privind 
administra\ia public` local` republicat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,adopt` 
urm`toarea 

H O T A R A R E 
Art.1 {ncep@nd cu data de 1 martie 2014,se aprob` urm`toarele taxe pentu [nchirierea 

c`minelor culturale  din ora]ul B`ile Ol`ne]ti,pentru activit`\i sociale,culturale, familiale 
etc.,dup` cum urmeaz`; 

C`min Cultural Cheia        445 lei/24 h;sau 200 lei/4 h 
C`min Cultural Ol`ne]ti   170 lei/24 h;sau 100 lei/4 h 
Art.2 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te administratorul caminelor 

culturale ]i compartimentul buget –contabilitate. 
Hot`r@rea se comunic` pe site-ul institu\iei,Primarului localit`\ii,dlui 

administrator,comp.buget contabilitate ]i Institu\iei Prefectului jud.V@cea 
    

Pre]edinte de ]edin\`,  
  Niculina Braneci        

Contrasemneaz` 
      Secretar, 
Jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 27 februarie 2014 
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