
Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________------------------_________                   _________________

HOTĂRÂREA nr. 6/2022
privind modificarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor/salilor si căminelor

culturale din comuna Pădureni

Având în vedere :
 Referatul de aprobare  a Primarului comunei Padureni, în calitate de 

iniţiator al proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru
inchirierea spatiilor/salilor, caminelor culturale si a bunurilor din 
dotare din comuna Padureni, înregistrat la nr.394 din 20.01.2022; 

 Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.  
387  din data de 20 ianuarie 2022  privind modificarea tarifelor 
pentru inchirierea salilor, caminelor culturale si a bunurilor din 
dotare din comuna Padureni;

 În  temeiul  art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonan a  de  urgen ă  aț ț
Guvernului 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  modificarea tarifelor pentru inchirierea spaţiilor/sălilor şi
căminelor culturale din comuna Pădureni, astfel:

 Club Centrul Cultural Pădureni   –----------------------------------- 800 lei;
 Sala Căminului Cultural Văleni –------------------------------------ 700 lei;
 Sala Căminului Cultural  Rusca – ------------------------------------1000 lei;
 Sala Caminului Cultural Davidesti –-------------------------------- 800 lei;
 Sala „Armonia” Pădureni --------------------------------------------2500 lei;
 Vesela Sala „Armonia” Pădureni–(230 persoane)-----------------500 lei;
 Decorare mese si scaune cu huse si eşarfe colorate----------------500 lei;
 Veselă/persoană----------------------------------------------------------2 lei;
 Alte evenimente ( praznic)----------------------------------------------150 lei;
 Terasa „Taifas”----------------------------------------------------------500 lei;
 Terasa „Cuibuşor”------------------------------------------------------500 lei;



 Terasa „Crâng”----------------------------------------------------------600 lei;
 Terasa „Voia Boierilor”------------------------------------------------300 lei;
 Terasa cu stuf ------------------------------------------------------------200 lei;
 Teren de sport  „Arena Sportivă”------------------------------------60 lei/oră;
 O cameră  din  Sat de Vcanaţă----------------------------------------150lei/cameră/zi; 
 Piscină ( bilet -intrare)------------------------------------------- - Adulti = 20 lei;

                                                                                        - Copii= 10 lei

Art.2 Inchirierea salilor si a bunurilor din dotare se va face de catre casierul
din cadrul aparatului de specialitate al comunei Padureni, pe baza de proces verbal,
in care se va inscrie starea de functionalitate a salii respective si a bunurilor din
inventar.

Art.3  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
compartimentul  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.

Art.4 Hotararea de Consiliul  Local  Padureni  nr.21 din data de   11 iunie
2019 se abrogă.

Art.5 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 comunei
Padureni.

Pădureni,  25 ianuarie 2022

       Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
            Popa Jănică                                                                                                                        Contrasemneaza

                           Secretar general UAT Pădureni
               Munteanu Mirela

Adoptata astazi   25 ianuarie 2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …12...   voturi”pentru”, din    ...12......  consilieri prezenti la sedinta.




