
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 67/2017 
privindaprobarea regulamentului și a taxelor  

privind  închiriere și utilizarea căminelor culturale din localitățile comunei Vetiș,  
precum și a taxei de închiriere a capelelor din cimitire   

 
        Văzând proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, Referatul 
compartimentului de specialitate al aparatului primarului, precum și Referatul comisiei de 
specialitate al consiliului local al comunei Vetiș, 
        În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local la comunei Vetiș nr. 25 din 26 aprilie 2017 
privind aprobareaînfiinţăriiCentrului Cultural Vetiș,  
         În baza revederilor Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale, art. 30 
alin. (1) – (6) și ale Legii nr. 227/2015, actualizată, privind Codul fiscal Titlul IX :  Impozite şi 
taxe locale, art. 454 lit. (g), 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 20 decembrie 2017, 
adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1  Se aprobă Regulamentul privind închirierea și utilizarea căminelor culturale din 

comuna Vetiș, conform Anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 2  Se aprobă nivelul taxelor de închiriere ale căminelor culturale din comuna Vetiș, 
conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3    Se aprobă nivelul taxei de închiriere a capelelor din cimitirele comunei Vetiș, 
conform Anexei nr. II. 
 

Art. 4   Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul comunei Vetiș, prin Centrul 
cultural al comunei și prin Biroul buget, contabilitate, taxe și impozite locale, achiziții publice. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției prefectului județului Satu Mare și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare, publicare pe site-ul oficial al comunei Vetiș și în ziarul 
de informare locală Jurnalul de Vetiș. 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
CRIŞAN BOGDAN                                                                   Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-0 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA nr. I  la HCL nr. 67/2017 

 

 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND ÎNCHIRIEREA ȘI UTILIZARE CĂMINELOR CULTURALE 

DIN LOCALITĂȚILE COMUNEI VETIȘ 

 

 

 

 

    I.        Reglementări generale  

 

1.       Căminele culturale din localitățile Vetiș, Oar și Decebal sunt unități în administrarea 

Centrului cultural al comunei Vetiș, așezământ cultural fără personalitate juridică, 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului,  înființat în baza 

Hotărârii consiliului local al comunei Vetiș nr. 25 din 26 aprilie 2017, conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006, actualizată, privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.  

2.      Administrarea căminelor culturale și gestiunea bunurilor acestora este în sarcina și 

responsabilitatea personalului angajat în cadrul Compartimentului de cultură al primăriei 

comunei Vetiș.   

3.      Cheltuielile de funcționare și de întreținere ale căminelor culturale se asigură după cum 

urmează : 

a) de la bugetul local al comunei Vetiș, pentru activitățile, acțiunile și evenimentele de 

interes public, organizate de autoritățile publice locale, unitățile de învățământ sau de 

organizații partenere (asociații sau fundații, Grupul de Acțiune Locală, agenți 

economici, biserici, ș.a.); 

b) de la bugetul local al comunei Vetiș, pentru evenimente sau spectacole culturale, de 

divertisment și recreere, expoziții, ș.a., indiferent de organizatori; 

c) din chiriile încasate, respectiv contribuția la plata utilităților și salubrizării, pentru 

evenimentele private : nuntă, botez, majorat, zile de naștere, bal, întruniri, etc.  

4.      Plata chiriei și contribuțiilor la  plata utilităților și salubrizării se fac la casierie 

primăriei comueni Vetiș și se fac venit la buetul local al comunei. 

    

 II.        Organizarea de evenimente în căminele culturale     

  

5.     Solicitarea pentru organizarea de evenimente, indiferent de organizator, se anunță la 

Centrul cultural al comunei, cu precizarea : 

- caracterul evenimentului; 

- datei desfășurării evenimentului; 

- perioadei de timp solicitate pentru folosirea căminului cultural; 

- nr. aprox. de participanți; 

- solicitarea folosirii bucătăriei și/sau închirierii veselei, după caz.   

6.      În cazul solicităriilor de închiriere pentru evenimente private conform pct.3 a), odată cu 

solicitarea închirierii se va achita și taxa de închiriere, precum și garanția, stabilite conform 

Anexei nr. II.   

 

 

 

 



 

 

 

  

7.      În cazul solicitărilor de închiriere pentru evenimente private conform pct.3 a), predarea-

preluarea  căminului cultural se va face pe bază de proces verbal de predare-primire, în 

care se vor consemna : 

- data și ora la care se predă organizatorilor, respectiv data și ora la care se preia de la 

organizatori căminul cultural; 

- inventarul mobilierului (mese, scaune și bănci) și a dotărilor bucătăriei, respectiv a 

veselei predate, dacă este cazul; 

- starea contoarelor de apă potabilă, curent electric și gaze naturale la predare, cu 

precizarea prețului pe unitatea de măsură la fiecare utilitate în parte; 

- starea contoarelor de apă potabilă, curent electric și gaze naturale la primire, cu 

precizarea sumei pe consumul la fiecare utilitate în parte; 

8.  Organizatorii evenimentelor private menționate la pct. 3 lit. c) sunt obligați să achite 

contravaloarea consumurilor de utilități și salubrizare, la nivelul tarifelor aplicate de 

furnizori în baza contractelor de furnizare cu autoritatea locală, în baza stării contoarelor 

citite la predarea, respectiv la preluarea amplasamentului. 

9.       Organizatorii evenimentelor de interes public sau privat au obligația păstrării 

curățeniei, integrității clădirii, mobilierului, dotărilor și altor bunuri ale căminului cultural  

și răspund material și contravențional pentru nerespectarea reglementărilor de ordine 

publică, respectiv pentru deteriorările bunurilor sau lipsurile din inventarul predat. 

10.      Închirierea pentru evenimente private conform pct.3 a) se derulează strict pe o perioadă 

de 3 zile, predarea căminului cultural efectuându-se cu două zile înainte de eveniment. 

Preluarea se efectuează în dimineața zilei următoare evenimentului. 

    În mod excepțional, predarea se poate face cu o încă o zi înainte, doar pentru decorarea 

sălii căminului cultural și depozitarea de alimente în camera frigorifică.  

11.      Predarea amplasamentului se face de către chiriaș, în prezența reprezentantului 

primăriei și se finalizează cu consemnarea stării contoarelor de utilități și stabilirea 

sumelor de plată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA nr. II  la HCL nr. 67/2017 

 

 

STABILIREA NIVELULUI TAXELOR ȘI CHIRIILOR PENTRU ORGANIZAREA 

UNOR EVENIMENTE LA CĂMINELE CULTURALE DIN COMUNA VETIȘ 

 

 

 

NR. 

CRT.  

ACTIVITATEA CHIRIA 

lei/eveniment 

MENȚIUNI 

 

1. 

Organizarea de evenimente culturale : 

spectacole de teatru, circ, serbări școlare, 

expoziții, etc. 

 

--- 

 

Nu se percepe chirie 

 

2. 

Organizarea de evenimente de interes privat 

sau public : întruniri, ședințe, întâlniri, 

prezentări de produse, programe sau oferte  

de locuri de muncă, etc. 

 

--- 

 

Nu se percepe chirie 

3. Organizarea de evenimente private : 

cununii, logodnă, majorat, botez, altele, sub 

50 de persoane, fără utilizarea bucătăriei 

100  

 

4. 

 

Organizarea de evenimente private : 

cununii, logodnă, majorat, botez, altele, sub 

50 de persoane, cu utilizarea bucătăriei 

100 + 

decontarea 

consumului 

de apă, curent 

electric și 

gaze naturale 

 

 

Se depune o garanție 

de  300 lei 

 

5. 

Organizarea de evenimente private : 

cununii, logodnă, majorat, botez, altele, 

peste 50 de persoane, cu utilizarea bucătăriei 

200 + 

decontarea 

consumului 

de apă, curent 

electric și 

gaze naturale 

 

Se depune o garanție 

de  300 lei 

 

 

6. 

 

 

Utilizarea bucătăriei și camerei frigorifice, 

fără închirierea căminului cultural 

100 + 

decontarea 

consumului 

de apă, curent 

electric și 

gaze naturale 

 

7. Închirierea veselei pentru un număr de peste 

50 de persoane 

200  

8. Taxa de utilizare a capelelor din cimitire 70  

 
 


