
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.16 
din 30.01.2017 

 privitoare la aprobare Regulamentului de organizare si functionare a Caminului Cultural din  Localitatea 

Vladimirescu judetul Arad,. 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Luând in dezbatere :  
-expunerea de motive, prin care propune aprobarea regulamentului Caminului cultural din Comuna 

Vladimirescu1 si a salii de evenimente  
 -raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarâre, intocmit de secretarul comunei 

Vladimirescu; 
-votul de  17 voturi pentru exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 

 -Fiind indeplinite conditiile de publicitate impuse de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica;  

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.118/2006 privind infiintarea, 
organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

ale anexei 1 din Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si 
functionare a asezamintelor culturale, art.5 si art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cât si ale art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 1, pct.4 

din Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
In temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea :  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aproba Regulamentul cadru al Caminului Cultural Vladimirescu si a Salii de evenimente 
din Comuna Vladimirescu, astfel cum este prevazut in anexa,  parte integranta din prezenta 
hotarâre.  
Art.2. (1) Se mentine taxa de inchiriere a caminului cultural/Salii de evenimente pentru nunti, 
botezuri alte evenimente conform HCL nr.111/29.11.2016. 
(2) Inchirierea spatiilor din caminul cultural/sala de evenimente se va efectua in baza unui 
contract de inchiriere conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre, inchirierea 
spatiilor se va realiza cu plata prealabila a unui avans de 40% din suma aferenta inchirierii;  
(3) Se stabileste o garantie de 400 lei, care se achita la data semnarii contractului de inchiriere, 
aceasta va fi returnata la data predarii spatiului daca in incinta acestuia nu au fost produse 
deteriorari de catre chirias; 
Art.3. Sunt scutite de plata taxei de inchiriere adunarile publice organizate de primarie, serbarile 
scolare, repetitiile pentru programele artistice.  
Art.4. Veniturile realizate din inchirierea spatiilor din incinta caminelor culturale sunt venituri cu 
destinatie speciala ce vor fi incasate si utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza 
pentru intretinerea sediului caminelor culturale (energie electrica, combustibil, etc.) .  
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 Caminul Cultural Vladimirescu, cuprinde Caminul Cultural din  loc Vladimirescu, Horia si Mandruloc 
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Art.5. Primarul comunei si compartimentul de specialitate din cadrul primariei comunei 
Vladimirescu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.  
Art.6. Prezenta hotarâre se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Arad, primarului comunei 
Vladimirescu si va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare, de catre secretarul comunei. 
Vladimirescu 
 

                        

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                         MAG MIHAI                                                                    SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….…….. 
 R.D.: T.O 


