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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor privind utilizarea sălii Căminului Cultural Raciu

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Având în vedere:

- Referatul Compartimentului Contabilitate şi Buget Local din cadrul Primăriei Raciu, înregistrat sub
nr. 1583/18.03.2016;

- art.  6,  alin.  1 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  României  nr.  l18/2006 privind înfiinţarea,
organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  aşezămintelor  culturale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- art. 15, alin. 1, lit. b din Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.  5  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finantelor  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.4, art.45, alin. 6 şi art.l15, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă taxele pentru utilizarea sălii Căminului Cultural Raciu, după cum urmează:
- pentru organizarea de nunţi: 500 lei;
- pentru organizarea de botezuri şi cumetrii: 300 lei;
- pentru organizarea de majorate, ziua numelui sau zile de naştere: 200 lei;
- pentru organizarea Revelionului: 300 lei;
- pentru organizarea de manifestări cu caracter politic, însoţite de spectacole: 250 lei.
- pentru organizarea de manifestări artistice (concerte, piese de teatru, proiecţii de film, spectacole de

circ etc.) la care se percepe un tarif de intrare de către alte entităţi decât autorităţile administraţiei
publice locale: 200 lei;  

- pentru desfăşurarea altor evenimente: 100 lei. 
Art. 2 Sunt scutite de la plata taxelor pentru utilizarea sălii Căminului Cultural Raciu următoarele:

- adunările  cetăţeneşti  organizate  de  către  administraţia  publică  locală,  formaţiuni  politice  sau
candidaţi independenţi;

- acţiunile  de  informare  organizate  de  instituţii  din  domeniul  agriculturii,  administraţiei  publice,
sănătăţii, siguranţei cetăţenului, situaţiilor de urgenţă etc;

- serbările şcolare, repetiţiile pentru spectacole, manifestările cultural artistice organizate de Biblioteca
Publică şi Căminul Cultural Raciu;

- alte manifestări pentru care s-a stabilit scutirea prin hotărâre a Consiliului Local Raciu.
Art. 3  Se aprobă Contractul de închiriere al Căminului Cultural Raciu, conform anexei nr. 1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.  4  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Compartimentul
Contabilitate şi  Buget Local din cadrul Primăriei  Raciu iar  pentru aducerea la cunoştinţa persoanelor şi
instituţiilor interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile

http://www.raciu.ro/
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Anexa 1 la HCL nr. 

CONTRACT DE INCHIRIERE
Nr. ………… încheiat în data de………………………

Art.1.PARTILE
1.U.A.T comuna Raciu, judetul Dîmboviţa, prin primar Grădinaru Vasile, cu sediul în comuna Raciu, satul 
Raciu, str. Principală, nr. 455, jud. Dîmboviţa, CIF 17352753, în calitate de proprietar,
şi
2. …………….................................................................................., cu domiciliul/ sediul 
în..........................................................., str........................................, nr..........., jud. Dîmboviţa, 
CIF/CI/BI. ..........................................,  în calitate de chiriaş

Art.2.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este procurarea folosinţei urmatoarelor spaţii din Căminul Cultural Raciu situat în 
Raciu,  str. Principală, nr. 455, judeţul Dîmboviţa, în vederea desfasurarii activitatii 
de  ..................................................................................................:
a) sala mare si scena
b) hol
c) grupuri sanitare
d) curte Cămin;
Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnata în procesul-verbal, anexă la contractul de închiriere.

Art.3.TERMENUL CONTRACTULUI
Închirierea va incepe în data de ............................... ora............... şi se va sfârşi în data 
de ..................................., ora.....................

Art.4.STAREA SPATIULUI
Proprietarul predă spaţiul (spaţiile) în stare normală de folosinţă, curat, cu toate instalaţiile (apă, energie 
electrică, încălzire) în stare bună de funcţionare. Dotarile care se predau sunt menţionate în procesul verbal 
de predare-primire, anexa la contract.

Art.5.PRETUL INCHIRIERII
Preţul închirierii – chiria – este de ................... lei şi este stabilită conform H.C.L. Raciu nr. ..…/2011. 
Chiriaşul este obligat să achite chiria după predarea de către acesta a bunului ce face obiectul închirierii.
Plata chiriei se face în numerar, la casieria Primăriei Raciu.

Art.6.GARANTII
Proprietarul garantează că el este proprietarul legal al spaţiului şi că are dreptul să îl închirieze.
Chiriaşul va plăti la programarea spaţiului ce face obiectul închirierii o sumă de 100 lei, la casieria Primăriei 
Raciu, ca garanţie în caz de deteriorări.
Plata garanţiei se consemnează de administratorul spaţiului închiriat în procesul verbal de predare-primire, 
anexa la contract.
La terminarea contractului de închiriere, proprietarul, prin administratorul căminului cultural, va inspecta 
spaţiul şi va decide dacă există deteriorari în afara uzurii normale.
Chiriaşul va fi informat de existenţa oricăror astfel de deteriorari. Dacă în termen de 10 zile de la terminarea 
contractului de închiriere, nu vor fi remediate deteriorările constatate, chiriaşul va pierde garanţia achitată 
integral. 
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In termen de 5 zile după remedierea pagubelor de către chiriaş, proprietarul va returna chiriaşului garanţia, în
baza unei cereri. 
Chiriasul va raspunde material – daca garanţia nu acoperă pagubele produse, precum şi penal pentru daunele 
produse obiectului închiriat pe parcursul închirierii.
Garanţia depusă pentru eventualele pagube, poate să contituie avans din chiria datorată de chiriaş, în cazul în
care căminul cultural se va preda de către chiriaş în bune condiţii, chiriaşul urmând să mai achite diferenţa 
aferentă contractului de închiriere.

Art.7.OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
Proprietarul are următoarele obligaţii:
a) să predea bunul/spaţiile cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare de folosinţă pentru care a fost 
inchiriat;
b) să asigure folosinţa bunului închiriat în tot timpul contractului.

Art.8.OBLIGATIILE CHIRIASULUI
Chiriaşul are următoarele obligaţii:
a) să folosească bunul închiriat dupa destinaţia care rezultă din contract;
b) să plătească chiria şi garanţia la termenul fixat în contract;
c) să execute în bune condiţii şi în timp optim lucrarile de reparaţii care pot interveni datorită utilizării 
necorespunzatoare a spaţiului închiriat;
d) la sfârşitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit 
în stare bună.

Art.9.SUBÎNCHIRIEREA
Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închirierea unui terţ este 
interzisă.

Art.10.RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează 
despăgubiri.
Chiriaşul va raspunde material, civil sau penal pentru daunele produse obiectului închiriat pe parcursul 
închirierii.
Forta majora apară de raspundere.

Art.11.LITIGII
Litigiile decurgând din executarea contractului de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de 
drept comun.
In cazul producerii de daune sau distrugere a obiectului închiriat, proprietarul îşi rezervă dreptul de a sesiza 
organele de urmarire penală.
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelasi număr 
de exemplare.

        
PROPRIETAR, CHIRIAŞ,
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Anexa nr.1 la contractul de închiriere nr. …../……. 

PROCES – VERBAL
de predare – primire al imobilului Cămin Cultural Raciu 

nr. ….. , încheiat azi ………………….

U.A.T comuna Raciu, judetul Dîmboviţa, prin primar Grădinaru Vasile, cu sediul în comuna Raciu, satul 
Raciu, str. Principală, nr. 455, jud. Dîmboviţa, CIF 17352753, în calitate de proprietar, predă domnului/ 
doamnei ……………..............................................................................., cu domiciliul/ sediul 
în..........................................................., str........................................, nr..........., jud. Dîmboviţa, 
CIF/CI/BI. ..........................................,  în calitate de chiriaş, urmatoarelor spaţii din Căminul Cultural Raciu 
situat în Raciu,  str. Principală, nr. 456, judeţul Dîmboviţa, şi următoarele  materiale în vederea desfasurarii 
activitatii de  ...................................................................:
a) sală mare si scenă; 
b) hol; 
c) grupuri sanitare; 
d) curte Cămin;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Chiriaşul a achitat la programarea sălii în data de ………………, prin chitanţa nr. …………..….,  suma de 
……… lei, reprezentând garanţia în caz de deteriorări.
Gunoiul menajer şi de altă natură, rezultat în urma efectuării curăţeniei va fi ambalat în saci menajeri şi luat 
acasă de către chiriaş, urmând ulterior a se preda la maşina de gunoi care colectează deşeurile în comună.
Chiriaşul are obligaţia de a efectua curăţenia în incinta Căminului Cultural Raciu (sală mare si scenă; hol; 
grupuri sanitare; curte Cămin) înainte de predarea acestuia de către proprietar,  în caz contrar i se va reţine 
suma de 100 de lei  din garanţia achitată de către acesta.
Prezentul proces-verbal face parte integrantă din contractul de închiriere nr……../………. şi s-a încheiat în 
două  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR, CHIRIAŞ,
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Anexa nr. 2 la contractul de închiriere nr. …../……. 

PROCES – VERBAL
de predare – primire al imobilului Cămin Cultural Raciu 

nr. ………, încheiat azi …………………

U.A.T comuna Raciu, judetul Dîmboviţa, prin primar Grădinaru Vasile, cu sediul în comuna Raciu, satul 
Raciu, str. Principală, nr. 455, jud. Dîmboviţa, CIF 17352753, în calitate de proprietar, predă domnului/ 
doamnei ……………..............................................................................., cu domiciliul/ sediul 
în..........................................................., str........................................, nr..........., jud. Dîmboviţa, 
CIF/CI/BI. ..........................................,  în calitate de chiriaş, urmatoarelor spaţii din Căminul Cultural Raciu 
situat în Raciu,  str. Principală, nr. 456, judeţul Dîmboviţa, şi următoarele  materiale în vederea desfasurarii 
activitatii de  ...................................................................:
a) sală mare si scenă; 
b) hol; 
c) grupuri sanitare; 
d) curte Cămin;

Chiriaşul a efectuat/ nu a efectuat  curăţenia în incinta Căminului Cultural Raciu (sală mare si scenă; hol; 
grupuri sanitare;  bucătărie; cameră frigorifică; curte Cămin) înainte de predarea acestuia, i se reţine/ nu se 
reţine suma de 100 de lei  din garanţia achitată de către acesta.
Cu ocazia predării Căminului Cultural Raciu de către chiriaş s-au constatat următoarele pagube produse ..
……………………………………………………………....................................................
…..……………..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Pagubele constatate la predarea Căminului Cultural vor fi remediate de către chiriaş în termen de 10 zile de 
la constatarea pagubei , în caz contrar va pierde în totalitate garanţia achitată.
Chiriaşul a achitat la predarea sălii în data de ………………, prin chitanţa nr. …………..….,  suma de 
……… lei, reprezentând chiria pentru Căminul Cultural pentru organizarea evenimentului ………………..
Prezentul proces-verbal face parte integrantă din contractul de închiriere nr……../……….  şi s-a încheiat în 
două  exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
       

 
PROPRIETAR, CHIRIAŞ,
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