R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.51/2016

privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri
din domeniul privat al Comunei Ciumani
Consiliul Local al comunei Ciumani la şedinţa ordinară din data de 18 iulie 2016,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr.44/2016, înaintat de Primarul comunei
Ciumani cu privire la aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri din domeniul privat al
comunei Ciumani,
Având în vedere raportul de specialitate nr. 44/2016 înaintat de compartimentul impozite
și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Ciumani şi raportul comisiei de specialitate pentru
urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei
Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- art. 36 alin.5 litera b) ,art.45 alin.3) şi art.123 din Legea nr. 215/2001 - legea
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
- art.484 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, modificat şi completat ulterior,
- privind Codul de procedură fiscală, modificată şi completată ulterior,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, văzând procesul-verbal de afişaj nr.1692/2016,
În temeiul art. 36 alin.1), alin.2) lit.c), alin.5) litera b) art. 45 alin.3 şi art.123 din
Legea nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată cu un număr de 12
voturi:
H o t ă r e ș t e:
Art.1. Se aprobă nivelurile tarifelor pentru închirierea unor bunuri din domeniul
privat al comunei Ciumani, astfel:
Denumirea tarifului
Nivelul prevăzut începând cu anul 2016
Tarif pentru închirierea cortului
200 lei/zi
Art.2. Închirierea se face pe bază de contract. Responsabil cu închirierea cortului este
numit șeful SVSU Andras Sandor.
Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere a cortului conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta.
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, ;eful
SVSU şi compartimentul pentru impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ciumani.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Ciumani pentru
Instituția Prefectului Județului Harghita, Primarului comunei Ciumani, ;efului SVSU,
compartimentului impozite și taxe, precum se aduce la cunoștință publică.
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