ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN



HOTĂRÂREA NR. _______/2018 

privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Centrului Cultural Județean Harghita 

	Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita,
	Având în vedere Expunerea de motive nr. ______/____.05.2018 a președintelui Borboly Csaba la propunerea Centrului Cultural Județean Harghita privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Centrului Cultural Judeţean Harghita, Raportul de specialitate nr. _____/2018 Direcţiei economice, Raportul de specialitate nr. _____/2018 al Direcției patrimoniului, precum și Procesul-verbal de afișare nr._______/2018, pentru îndeplinirea publicării prealabile, confrm Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică, juridică, Comisia învăţământ, cultură, Comisia pentru dezvoltare rurală, agricultură și al Comisiei pentru cooperarea comunităţii locale, convieţuire româno-maghiară;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea nr.217/2008 cu modificările ulterioare. 


	În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. ”c” coroborat cu alin. 4 lit.  ”c” respectiv art. 119, art.123 și art. 124, raportate la art. 115 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE:

Art.1. Se aprobă nivelul tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Centrului Cultural Judeţean Harghita, potrivit anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei. 

Art.2. Se aprobă modelul contractului de închiriere a spaţiilor din anexa nr.1. la prezenta hotărâre, potrivit anexei nr.2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. (1)Tarifele stabilite prin prezenta constituie venit la bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Judeţean Harghita. 
(2) Din sumele încasate din închirierea spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Judeţean Harghita din incinta imobilului Policlinica Stomatologică , 50% vor reveni Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu titlu de venit propriu, iar 50% va fi virat proprietarului, Consiliului Județean Harghita, conform legii.
(3) În evidențele financiar contabile ale instituţiei sumele încasate din închirierea spațiilor menţionate vor fi evidențiate distinct de serviciile de bază prestate de instituţie.
Art.4. Pentru evenimentele organizate în colaborare cu Consiliul Județean Harghita, spațiile prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, vor fi puse gratuit la dispoziția Consiliului Județean Harghita în vederea acoperirii nevoilor locative ale evenimentelor de interes public județean, organizate și derulate de Centrul Cultural Județean Harghita/Consiliul Judeţean Harghita în parteneriat cu organizații și instituții ale administrației publice centrale și locale.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Centrul Cultural Județean Harghita.
Art.6. Hotărârea se comunică de către Direcţia generală administraţie publică locală - Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinţilor: Barti Tihamér, respectiv Bíró Barna Botond, administratorului public al judeţului Harghita Szabó Barna, Direcţiei generale programe, proiecte și achiziții publice, Direcţiei generale management, Direcției generale economice, Centrului Cultural Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.


	Miercurea Ciuc, ______________2018





							     CONTRASEMNEAZĂ
	PREŞEDINTE					SECRETARUL JUDEŢULUI
	Borboly Csaba					   Egyed Árpád









AVIZAT:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Egyed Árpád





Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat
de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, dl. Borboly Csaba
la propunerea Centrului Cultural Judeţean Harghita.






		 
PREŞEDINTE      	    			  		manageR
Borboly Csaba						Ferencz Angéla








VIZA JURIDICĂ
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
ROMFELD MÁRIA MAGDOLNA
Director general





VIZAT
Compartiment Cancelarie CJH
Szabó Zsolt Szilveszter
				       Coordonator compartiment


