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PRIVIND  STABILIREA  TAXELOR  DE   ÎNCHIRIERE   PENTRU  SPAŢIILE   ŞI   OBIECTELE   DE  INVENTAR 
  DIN   INCINTA  CĂMINULUI   CULTURAL   DIN   COMUNA   ADUNAŢI  PENTRU  ANUL  2021 

 

         Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021; 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova privind  stabilirea taxelor de închiriere 
pentru spațiile și obiectele de inventar din  incinta Căminului Cultural Adunați pentru anul 2021,  înregistrat sub 
nr.291 din 18.01.2021; 

• raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, 
județul Prahova înregistrat sub nr. 292 din 18.01.2021; 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 

• avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
În baza prevederilor: 
• art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

• art.30 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 

• art.129 alin.(2) lit b), alin.(6) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare ; 

        În temeiul Legii art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 

        Art.1.(1) Stabilește taxele de închiriere pentru spațiile din incinta Căminului Cultural din comuna Adunați 
precum și valoarea garanției pentru anul 2021 după cum urmează : 

          Denumirea spațiului Valoare taxă lei 
închiriere /eveniment                   

Valoare  taxa  lei 
garanție/eveniment 

a. Sală mare /eveniment 
a.1. nunţi 
a.2. botez 
a.3. aniversări, cununii, majorate 
a.4. pomană 
a.5. evenimente speciale ( Crăciun, Paşte, Revelion) 
a.6. cursuri profesionale/cercuri 
artistice/conferinţe/serbări/consultaţii medicale 

 
1500 
 600 
 500 
 200 
 800 

   
   50   

 
       500 
       200    
       200  
          -   
       200 

 
          - 

b. Sală mică parter/eveniment  400        100 
c. Cameră etaj /eveniment   75            - 
d. Sală  mare/sală mica parter/ședință partid/ora   10           - 



        (2) Contravaloarea utilităților din dotarea Căminului Cultural sunt incluse în taxele de închiriere stabilite la 
art.1.alin.1.    

        (3) În cazul în care nu vor fi constatate pagube ale obiectelor de inventar/mijloacelor fixe predate în baza 
procesului verbal de predare – primire, garanția achitată conform prevederilor art.1 alin.1 nu se va restitui, constituind 
parte din taxa de închiriere datorată de chiriaș. 

             (4). În cazul organizării de forță majoră a unor evenimente sociale conform  prevederilor art.1 alin.1 pct.a.1 – 
a.4 cererea privind închirierea spațiilor din incinta Căminului Cultural Adunați pentru organizarea ședințelor de partid 
se vor reprograma. 
        Art.2.Pentru închirierea obiectelor de inventar din incinta Căminului Cultural din comuna Adunaţi se stabilesc 
următoarele taxe: 

                       Denumirea  Valoare taxă lei / eveniment Valoare taxă lei / buc 

a. veselă și mobilier pentru organizarea unor evenimente 
în afara sediului Căminului Cultural 

        175           - 

b.huse pentru scaune pentru organizarea unor evenimente 
în sediul şi în afara sediului Căminului Cultural 

          -           2 

         Art.3. În cazul desfășurării unor activităţi socio-culturale, activități și evenimente organizate de pensionarii din 
localitatea Adunați, cursuri gratuite de formare profesională organizate de către instituţii publice, ONG şi alte 
asemenea în sediul Căminului Cultural Adunaţi nu se va aplica taxă instituită conform prevederilor art.1 alin.(1) pct. 
a.6. 

         Art.4. În cazul desfășurării unor evenimente sociale de către persoanele  din localitatea Adunați fără venituri, nu 
se va aplica taxă instituită conform prevederilor art.1 alin.(1) pct. a.4. 

         Art.5.(1) În cazul închirierii Căminului Cultural pentru evenimentele menţionate la art.1 alin.(1) pct.a.1, a.2, a.3, 
a.5, alin.(b) și alin.(c),se stabilește achitarea în avans a unui procent de 50% din taxa stabilită/eveniment reprezentând 
garanție pentru planificarea și organizarea evenimentului. 

          (2) Diferența dintre taxa stabilită pentru închirierea spațiului conform prevederilor art.1 și cea prevăzută la art.4 
alin.(1) se va achita după predarea spațiului/obiectelor și mijloacelor fixe din incinta Căminului Cultural Adunați de 
către organizator. 

         (3) Neorganizarea evenimentului de către organizator va atrage pierderea taxei de închiriere achitate conform  
prevederilor art.4 alin.(1).       

         Art.6. În cazul constatării deteriorării sau distrugerii obiectelor de inventar/mijloace fixe aflate în inventarul 
Căminului Cultural organizatorul este obligat la plata valorii de înlocuire a obiectului de inventar/mijlocului  fix  
distrus sau dispărut. 

         Art.7. In vederea păstrării în bune condiții a spațiilor din incinta Căminului Cultural Adunați se numește d-na 
Hoitan Irina - Claudia responsabil pentru constatarea pagubelor și recuperarea acestora. 

         Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL Adunați nr.39  din  17.12.2019. 
        Art.9.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                 -   Instituţiei Prefectului- judeţu Prahova; 
                 -   Primarului comunei Adunați-  județ Prahova; 
                   -  Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunați;      
                 -   D-nei Hoitan Irina-Claudia, referent; 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,                                             

     DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                                                      SECRETAR GENERAL,    

                                                                                                                          PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 28. 01. 2021 
NR.3 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
 

http://www.comunaadunati.ro/
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