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HOTĂRÂREA nr.29 /2021
privind  stabilirea preţului pentru închirierea unei camere  din Satul de Vacanţă

din  comuna Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere :

- Referatul de aprobare  nr. 3006 din 06.07.2021 a Primarului comunei Padureni, în calitate de

iniţiator  privind  stabilirea preţului pentru închirierea unei camere  din Satul de Vacanţă  din

comuna Pădureni, judeţul Vaslui ;

- Raportul  de specialitate al compartimentului financiar contabil  nr.3005 din  06.07.2021 din

cadrul Primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

- Prevederile art. 30 din Legea nr 273 /2006  privind Finanţele Publice Locale  cu modificările şi

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 484  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera „d”,  alin. (7) litera “s” şi art. 139 alin. (3) litera „c” şi

art. 196 alin (1) litera „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul  administrativ cu

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui;

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă  stabilirea preţului  pentru închirierea unei camere  din Satul de Vacanţă  din

comuna Pădureni, judeţul Vaslui astfel :

- 120 lei / cameră/ zi de cazare; 

Art.2 Inchirierea  unei camerei  si a bunurilor din dotare se va face la sediul Primăriei comunei

Pădureni. 

Art.3  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  compartimentul

Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.4  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Vaslui,  primarului

comunei  Padureni,  judetul  Vaslui  si  compartimentul  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului prin grija secretarului general al  comunei Padureni.
Padureni,  7 iulie 2021

PREŞEDINTE DE SEDINTA
       Consilier local                                                            
     SANDU ANDRIAN                                                                                  

Contrasemnează
                                                                                             Secretar general UAT Pădureni 

Munteanu Mirela
Adoptata astazi   7 iulie 2021  în sedinta  extraordinara
Cu un numar de   11  voturi”pentru”, din  11   consilieri prezenti la sedinta
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