ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea
spaţiilor care aparţin domeniului public sau
privat al judeţului
Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de 29 februarie 2008. Ia cale
participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 aflaţi În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.
Înregistrată la nr.17322 din 19 decembrie 2007, prin care se propune actualizarea tarifelor de
bază lunare pentru Închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului;
Luând În considerare raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Înregistrat la
nr.17323 din 19 decembrie 2007 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit."c" şi alin.(4), lit."a" şi "b" şi cele ale
art.119 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, coroborate cu cele
ale art.14 şi art.16 din Legea nr.213/ 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completări le ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 13621
2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.2151 2001, republicată
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă actualizarea tarifului de bază lunar pentru Închirierea de spaţii situate
În clădiri aflate În domeniul public sau prival al judeţului Vâlcea, la suma de 14,50 leii mp
Art.2. (1) Tariful orar actualizat pentru Închirierea de spaţii În scopul desfăşurării unor
spectacole, simpozioane, şedinţe, prezentare de produse, consfătuiri, conferinţe de presă, etc.
este calculat diferenţiat, după cum urmează:
(2) Pentru spaţiile situate În sediul Consiliului Judeţean Vâlcea şi Bibliotecii Judeţene
.Antirn Ivireanul" Vâlcea:
• 149,90 leii oră În perioada când nu se furnizează energie termică;
• 155,20 leii oră În perioada când se furnizează energie termică.

•
•

(3) Pentru spaţiile Muzeului Judeţean Vâlcea:
140, 70 leii oră În perioada când nu se furnizează energie termică;
146,00 lei/ oră În perioada când se furnizează energie termică.

•
•

(4) Pentru spaţiile Memorialului "Nicolae Bălcescu":
10,60 lei/ oră În perioada când nu se furnizează energie termică;
12,80 leii oră În perioada când se furnizează energie termică.

Art.3. Tariful actualizat pentru Închirierea locurilor de parcare din domeniul public sau
privat al judeţului aflate În comune, este de 1,00 leii oră/ loc parcare.

ArtA Tarifele de bază, pentru Închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, 2 şi 3 se
actualizează anual În funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea
Art.5 Pentru Închirierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, tariful de inchiriere
se calculează anual având În vedere următoarele elemente: valoarea iniţială, valoarea
actualizată, grad uzură, durata normală de funcţionare rămasă, valoarea de inventar
actualizată rămasă conform Hotărăru Guvernului nr.2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijoacelor fixe.
Art.6 Se Imputerruceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să acorde reduceri
sau gratuităţi la plata tarifelor În cazul În care, În spaţiile închiriate se vor desfăşura activitati
cu caracter social, umanitar sau alte activităţi al căror scop nu este acela de a realiza venituri
Art.7 (1) Sumele încasate cu titlu de chirie se fac venit la bugetul propriu al judetului
Vâlcea.
(2) În situaţia în care contractul de Închiriere se încheie de titularul dreptului de
administrare, o cotă de 50% din cuantumul chiriei se va Încasa de către acesta.
Art.8 Pe data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului
Vâlcea nr.170 din 22 decembrie 2006 Îşi Încetează aplicabilitatea.

Judeţean

Art.9 Secretarul judeţului Vâlcea prin Compartimentul Cancelarie va comunica
prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea, S.C. APAVIL SA Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi
instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, În vederea
aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site -- ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor an. 45, alin. (2). lit. "c"
coroborate cu cele ale an.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republieată.
cu un număr de 29 voturi pentru, O voturi tmpotnve şi O abţineri.
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