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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotlrflre privind aprobarea Contractului de parteneriat incheiat cu

Jude{ul Covasna, Muzeul NaJional Secuiesc ai Asocia{ia "Vadon" pentru

reglementarea condi{iilor de punere in circula{ie a

biletului de intrare combinat in muzee

r Avind in vedere dispoziliile art.283 alin.(l) din Legea nt, 57112003 privind

Codul fiscal, cu modificarilL qi completirile ulterioare, potrivit cdrora consiliul local

poate institui taxe pentru utilizarea iemporara a locurilor publice 9i pentru vizitarea,

muzeelor, caselor memoriale, monumenteior istorice de arhitectura 9i arheologice 9i altele

. asemenea, care se calculeazdgi se platesc in condiliile procedurilor de aplicare aprobate'

Datorit[ reglement[rii prin proiectul de hotdrare a Consiliului local, privind

imporitele qi taxe[ locale aplicabile in anul 2015, a biletului de intrarea combinat in

muzee, r rr -:^:_^:-,r...
Avdnd in vedere importanla promovarii patrimoniului cultural al Municipiulur

Sfhntu Gheorghe Ei in vedeieu ,*uiirarii interesului comun at pirfilor contractante in ceea

.. priu.gt. plonlouurru Ei asigurarea accesului publicului la expoziliile organizate in

instituliiie culturate din subordinea administrativi a p6rlilor,

Rog consiliul local al municipiului sfantu Gheorghe s6 aprobe proiectul de

hot6r6re pJntru aprobarea contractului de parteneriat aqa cum a fost redactat 9i prezentat'
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Nr. 48873/07.10.2014

RaPort de sPecialitate

privind aprobarea Contractului de parter.iiut incheiat cu Jude{ul Covasna' Muzeul

Na{ional Secuiesc qi Lociaqia "Vadon" pentru reglementarea condi{iilor de punere in

circula{ie a biletului de intrare combinat in muzee

in conformitate cu prevederile art.283 alin'(l) din Legea nr'57112003 privind Codul

fiscal, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, consiliul local poate institui taxe pentru

utilizaiea temporard a iocurilor publice gi pentiu vizilarea muzeelor, caselor memoriale'

monumentelor istorice de arhitectura 9i arheologice 9i altele asemenea, care se calculeaza qi

se ptatetc in condiliile procedurilor de aplicare aprobate'

Av6nd in vedere reglementar.u prin proiectul de 
-hot[r6re 

a Consiliului local privind

impozitele Ei taxele locale iplicabile in anul )OtS ubiletului de intrarea combinat in muzee'

Avindinvedereimportanlap,o*oua'lipatrimoniuluiculturalalMunicipiuluiSfantu
Gheorghe,

Datoritd interesului

accesului Publicului la

administrativd a P6r!ilor,
Se consider[ necesard reglementarea

emitere gi punere in vdnzare a biletelor de

imp[(ire a veniturilor incasate din vdnzarea

parteneriat.
Pentru aceste motive 9i in baza

215l2OOl privind administralia public6

comun al p[r!ilor contractante in promovarea $l aslgurarea

.,.poiitiir. organizate in instituliile culturale din subordinea

raportului de colaborare, a modalitililor de

intiare combinate in muzee, de utilizare qi de

biletelor, materializat sub forma unui contract de

art. 36 alin. (2) lit' e qi alin' (7) lit' a din Legea nr'

local[, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile

u"tt'o'frir.cfia 
Finan[e publice Municipale propune consiliului local proiectul de hotlrire

\- pentru dezbatere 9i aprobare in qedinld'
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