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HOTARARE 

20 din  23.03.2018 

privind stabilirea pentru anul 2018, a taxei perceputa la camera oficiala, a 

taxelor de inchiriere, pentru nunti, botezuri, a taxelor fixe de autorizare, taxelor 

de inchiriere  la activitatile cultural-distractive organizate la Caminul Cultural 

din satele Arini si Gaiceana, judetul Bacau 

 
 Consiliul Local al comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta 

ordinara in data de  23.03.2018; 

 Vazand: 

-referatul d-nei Ciulei Valeria-referent pr.-compartiment financiar-contabil, 

inregistrat sub nr.316  din 22.01.2018; 

-expunerea de motive a primarului comunei Gaiceana, inregistrata sub nr.358 din  

25.01.2018; 

-raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gaiceana; 

 Avand in vedere prevederile art.36, alin.4,lit.c din Legea nr.215/2001, a 

admistratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 

art.20, alin.,lit.b din Legea Finantelor publice Locale nr.273/2006; 

  

            In temeiul dispoziţiilor art.45 , alin.(1) si (2),lit.c si a art.115, alin.(1),lit.b  din 

Legea  nr.215/2001  privind administraţia  publică  locală,republicată ,cu modificările 

şi completările ulterioare, 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.-Se stabilesc, pentru anul 2018,  taxe fixe de inchiriere pentru nunti, 

botezuri si pomeniri,organizate in cadrul Caminului Cultural Gaiceana, dupa cum 

urmeaza: 

-nunti: 1050 lei 

-botezuri: 500 lei 

-pomeniri:200 lei 

mailto:comunaoncesti@yahoo.com


 

In cazuri exceptionale,pentru organizare de pomeniri, persoanelor  cu o situatie 

deosebit de precara se vor incasa numai utilitatile. 

Art.2.-Se stabilesc taxe fixe de autorizare pentru activitatile cultural-distractive 

la Caminul Cultural din satul Arini, dupa cum urmeaza: 

-hora: 40 lei 

-bal: 60 lei 

-discoteca: 30 lei 

         Art.3.-Se stabilesc taxe fixe de autorizare pentru activitatile cultural-distractive 

organizate in satul Hutu, dupa cum urmeaza: 

-hora: 40 lei 

-bal: 60 lei 

-discoteca: 30 lei 

 Art.4.- Se stabilesc taxe fixe de autorizare pentru activitatile cultural-

distractive la Caminul Cultural din satul Gaiceana, dupa cum urmeaza: 

-hora: 200 lei 

-bal: 400 lei 

-discoteca: 300 lei 

 Art.5.-Se stabileste taxa spectacole desfasurate de formatii artistice, cu taxare 

la intrare, in valoare de 300 lei. 

 Art.6.-Pentru  anul 2018, la camera oficiala se va percepe o taxa de  6 

lei/noapte. 

 

 Art.7.-Cu data adoptarii prezentei, orice hotarare contrara se abroga. 

 Art.8.-Primarul si compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Gaiceana, vor aduce la indeplinire prezenta 

hotarare, iar secretarul va comunica un exemplar Institutiei-Prefectului-judetul Bacau 

si va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare la sediul U.A.T. Gaiceana. 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 

                 CONSILIER LOCAL,                               SECRETAR COMUNA, 

                     Bugulet Vasile                                        Fodor Tatiana 

 

 
 

 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu11  voturi  pentru  (11 consilieri prezenti) 

 

 


