ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.300/2014*
privind stabilirea unor taxe şi tarife aplicate de către Serviciul public „Bazinul de Înot”
Hunedoara, pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ;
Analizând Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Hunedoara din care reiese
necesitatea stabilirii unor taxe şi tarife aplicate de către Serviciul public „Bazinul de Înot”
Hunedoara, pe anul 2015, precum și raportul compartimentului de specialitate nr.63551/06.10.2014;
Având în vedere avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, precum şi al Comisiei pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement;
În temeiul prevederilor art.282, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003, privind transparenta
decizională în administraţia publică, republicată;
În baza dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” şi ale art.45 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Stabileşte taxele şi tarifele aplicate de către Serviciul public „Bazinul de Înot”
Hunedoara pe anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Copii sub 5 ani precum şi persoanele cu handicap grav şi accentuat, sunt
scutiţi de la plata taxei de intrare la Bazinul de înot Hunedoara în conformitate cu prevederile
Regulamentului de utilizare a serviciilor oferite de Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara.
Art.3 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii
contrare.
Art.4– Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului,
Secretarului, Direcției juridice, Direcţiei economice, Direcției venituri, Serviciului public „Bazinul de
Înot” Hunedoara.
Hunedoara, la 28.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Artean Mircea Ioan
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel Raţă-Bugnariu
*

Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 18 voturi “pentru“, art.1-4 vot liber exprimat 18 voturi “pentru”
Cvorumul necesar pentru adoptare, votul majorității consilierilor în funcție.
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Anexă la
Hotărârea nr.300/2014

Taxe şi tarife aplicate de către Serviciul public „Bazinul de Înot” Hunedoara, pe anul 2015

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BILETE, ABONAMENTE, CURSURI, TARIFE DE
ÎNCHIRIERE SPAŢII
Bilet intrare bazin pentru copii peste 5 ani, elevi,
studenţi la zi, pensionari şi şomeri
Bilet intrare bazin şi saună pentru elevi, studenţi
la zi, pensionari şi şomeri
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri 8 şedinţe
Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
la zi, pensionari şi şomeri 8 şedinţe
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri 15 şedinţe
Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
la zi, pensionari şi şomeri 15 şedinţe
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri
Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
la zi, pensionari şi şomeri
Bilet intrare bazin pentru adulţi

10. Bilet intrare bazin şi saună pentru adulţi
11. Abonament bazin pentru adulţi 8 şedinţe
12. Abonament bazin şi saună pentru adulţi 8
şedinţe
13. Abonament bazin pentru adulţi 15 şedinţe
14. Abonament bazin şi saună pentru adulţi 15
şedinţe
15. Abonament bazin pentru adulţi
16. Abonament bazin şi saună pentru adulţi
17. Abonament bazin family (2 adulţi şi doi copii
până la 12ani)/15 şedinţe
18. Grup organizat cu profesor pentru elevi şi
studenţi la zi (minim 10 persoane)
19. Bilet intrare bazin în vederea desfăşurării orelor
de sport pentru elevii claselor I-VIII
20. Bilet intrare bazin pentru grupuri sportive
21. Bilet intrare bazin pentru grupuri organizate elevi
şi studenţi la zi (minim 10 persoane)
22. Bilet intrare bazin şi saună pentru grupuri
organizate elevi şi studenţi la zi (minim 10
persoane)
23. Bilet intrare bazin pentru grupuri organizate
(minim 10 persoane)

SUMA CONFORM INDICE DE
INFLATIE
10 lei/3 ore
13 lei/3 ore
70 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
95 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
100 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
130 lei/lună (şedinţa 3 ore)
120 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
140 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
16 lei/3 ore
19 lei/3 ore
100 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
130 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
140 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
170 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
200 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
230 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
250 lei/ lună (şedinţa 3 ore)
8 lei/ 3 ore/persoană (şedinţa 3
ore)
5 lei/oră/persoană
8 lei/oră/persoană
8 lei/oră/persoană
10 lei/oră/persoană

10 lei/oră/persoană

24. Bilet intrare bazin şi saună pentru grupuri 13 lei/oră/persoană
organizate (minim 10 persoane)
25. Tarif închiriere bazin şi saună pentru evenimente 500 lei/oră
(în afara programului de lucru)
26. Tarif închiriere culoar bazin – program iniţiere
(max. 15 persoane)
(preţul de pornire a licitaţiei)

27. Tarif închiriere culoar bazin
performanţă (max. 15 persoane)
(preţul de pornire a licitaţiei)

–

sport

63 lei/ oră

de 10 lei/ oră

28. Tarif închiriere bazin mic – program aerobic si 50 lei/oră
curs femei postnatal si prenatal
(preţul de pornire a licitaţiei)

29. Tarif închiriere locaţie „Bar”
(preţul de pornire a licitaţiei)

8 lei/mp/lună

30. Tarif închiriere cabinet kinetoterapie
(preţul de pornire a licitaţiei)

7,5 lei/mp/lună

31. Tarif închiriere cabinet masaj
(preţul de pornire a licitaţiei)

7,5 lei/mp/lună

32. Tarif închiriere magazin articole sport
(preţul de pornire a licitaţiei)

7,5 lei/mp/lună

33. Tarif închiriere sală de fitness, aerobic
(preţul de pornire a licitaţiei)

7,5 lei/mp/lună

Hunedoara, la 28.11.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Artean Mircea Ioan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel Raţă-Bugnariu

