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HOTĂRÂREA 
nr. 22 din 28.03.2013  

- privind aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2013; 
Văzând referatul compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
36, alin. (4), lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1: Se aprobă taxele pentru utilizarea sălilor căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş, după cum urmează: 
1. Taxele pentru utilizarea Căminului cultural Vama Buzăului sunt următoarele: 
- pentru organizarea de nunţi cu perioada de desfăşurare de două zile, cu toate utilităţile - 2200 lei; 
- pentru organizarea de nunţi cu durata de desfăşurare de o zi, cu toate utilităţile - 1500 lei; 
- pentru organizarea de botezuri - 400 lei; 
- pentru organizarea de majorate, ziua numelui sau zi de naştere - 300 lei; 
- pentru organizarea de baluri – 300 lei; 
- pentru organizarea de Revelion cu perioada de desfăşurare de două zile: 1000 lei; 
- pentru desfăşurarea de cursuri - 5 lei/zi; 
- pentru parastase în afara înmormântărilor, cu toate utilităţile - 300 lei; 
- pentru parastase ocazionate cu prilejul înmormântărilor - 0 lei; 
- pentru organizarea de discotecă: - 300 lei; 
- pentru desfăşurarea de alte evenimente cu durata de până la o zi – 200 lei.   
2. Taxele pentru utilizarea Căminului cultural Acriş sunt următoarele: 
-      pentru organizarea de nunţi cu perioada de desfăşurare de două zile, cu toate utilităţile - 1700 lei; 
-      pentru organizarea de nunţi cu durata de desfăşurare de o zi, cu toate utilităţile - 1000 lei; 
-      pentru organizarea de botezuri - 400 lei; 
-      pentru organizarea de majorate, ziua numelui sau zi de naştere - 300 lei; 
-      pentru organizarea de baluri – 300 lei; 
- pentru organizarea de Revelion cu perioada de desfăşurare de două zile: 800 lei; 
-      pentru desfăşurarea de cursuri - 5 lei/zi; 
-      pentru parastase în afara înmormântărilor, cu toate utilităţile - 250 lei; 
-      pentru parastase ocazionate cu prilejul înmormântărilor: - 0 lei; 
-      pentru organizarea de discotecă: - 300 lei; 
- pentru desfăşurarea de alte evenimente cu durata de până la o zi – 200 lei.   

Art.2: (1) Dotările de care dispun sălile căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş (veselă, tacâmuri, feţe de masă, 
aragaz, frigider, ladă frigorifică, etc), nu pot fi împrumutate în afara spaţiului acestora. 

            (2) Sălile căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş vor fi date spre utilizare, doar în cazul în care unul dintre 
organizatori are domiciliul în comuna Vama Buzăului. 
 Art.3: Se aprobă contractul cadru de utilizare a sălilor căminelor culturale din Vama Buzăului şi Acriş, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4: Se împuterniceşte Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae pentru acordarea de scutiri sau 
diminuări de la plata taxelor menţionate în cadrul art. 1. 
 Art.5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului nr. 99/10.12.2010 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş. 
 Art.6: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei Vama Buzăului şi prefectului judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
           
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   Ioan CHIOREAN                                                                             Avizează pentru legalitate, 
                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                           Adrian – Constantin GĂITAN 
 


