R OMAN IA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.406/2016*
privind stabilirea unor taxe aplicate de către Complex Sportiv „Michael Klein” Hunedoara, pe
anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 416/14.10.2016, Expunerea de motive a
Primarului Municipiului Hunedoara nr. 74838/14.10.2016 din care reiese necesitatea stabilirii unor
taxe aplicate de către Complexul Sportiv „Michael Klein” Hunedoara, pe anul 2017, precum şi
raportul compartimentului de specialitate nr. 74848/14.10.2016;
Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara nr.92499/19.12.2016,
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nr.92588/19.12.2016, al Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură nr.92545/19.12.2016, al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ
nr.92453/19.12.2016, precum şi al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură,
protecţie socială, sportive şi de agrement nr.92687/19.12.2016;
În baza prevederilor art. 484 și 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 21, alin.(3), alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, prevederile cap. V -” Contractul de locaţiune”, din Codul Civil, art. 1777 şi
următoarele, art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.
98/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului Sportiv
„Michael Klein” Hunedoara”.
În baza dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” alin.(9), art. 45, precum și ale
art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Stabileşte taxele aplicate de către Complexul Sportiv „Michael Klein” Hunedoara, pe
anul 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă procedura de utilizare a domeniului public şi privat a Municipiului
Hunedoara, care se află în administrarea Complexul Sportiv „Michael Klein” Hunedoara şi
modalitatea de încasare a taxelor aferente utilizării, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3- Se va permite accesul la Bazinul de înot Hunedoara şi la Serviciul Ştrand din municipiul
Hunedoara spre vizitare a persoanelor cu handicap, după cum urmează:
a) Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la taxa
de intrare la Bazinul de înot Hunedoara şi la Serviciul Ştrand din municipiul Hunedoara.
b) Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază
de gratuitate la taxa de intrare la Bazinul de înot Hunedoara şi la Serviciul Ştrand din municipiul
Hunedoara ;
c) Adultul cu handicap mediu şi uşor va achita de biletele de intrare în aceleaşi condiţii ca
pentru elevi si studenți.
Art.4 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.5 – Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15
zile de la afişarea sau publicarea acesteia.

*

Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 21 voturi “pentru“, art.1-6 vot liber exprimat 21 voturi “pentru“;
Cvorumul necesar pentru adoptare, votul majorității consilierilor în funcție.

Art.6 – Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului,
Serviciului Administrație Publică Locală, Direcţiei economice, Complexului Sportiv „Michael Klein”
Hunedoara.

Hunedoara, la 20.12.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Muzsic Robert Eugen

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Laslău Militon Dănuţ

R OMAN IA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr.406/2016

Taxe aplicate de către Complexul Sportiv ,,Michael Klein” Hunedoara pe anul 2017
Taxe pentru „Bazinul de Înot” Hunedoara

Nr.
Crt.

BILETE, ABONAMENTE, CURSURI, TAXE DE
ÎNCHIRIERE SPAŢII
Bilet
intrare
bazin
pentru copii peste 6 ani, elevi,
1.
studenţi la zi, pensionari şi şomeri
Bilet intrare bazin şi saună pentru elevi, studenţi
2.
la zi, pensionari şi şomeri
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
3.
pensionari şi şomeri 8 şedinţe
Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
4.
la zi, pensionari şi şomeri 8 şedinţe
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
5.
pensionari şi şomeri 15 şedinţe
Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
6.
la zi, pensionari şi şomeri 15 şedinţe
7.
Abonament bazin pentru elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri
8. Abonament bazin şi saună pentru elevi, studenţi
la zi, pensionari şi şomeri
9. 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
Abonament bazin şi saună pentru adulţi 15
14.
şedinţe
Abonament bazin pentru adulţi
15.
Abonament bazin şi saună pentru adulţi
16.
17. Abonament bazin family (2 adulţi şi doi copii
până la 12 ani)/15 şedinţe
Abonament adult și copil
18.
Grup organizat cu profesor pentru elevi şi
19.
studenţi la zi (minim 10 persoane)
Bilet intrare bazin în vederea desfăşurării orelor
20.
de sport pentru elevii claselor I-VIII
21. Bilet intrare bazin pentru grupuri sportive
Bilet intrare bazin pentru grupuri organizate elevi
22.
şi studenţi la zi (minim 10 persoane)
Bilet intrare bazin şi saună pentru grupuri
23.
organizate elevi şi studenţi la zi (minim 10
persoane)
Bilet intrare bazin pentru grupuri organizate
24.
(minim 10 persoane)
Bilet intrare bazin şi saună pentru grupuri
25.
organizate (minim 10 persoane)
Taxe închiriere bazin şi saună pentru evenimente
26.
(în afara programului de lucru)

SUMA CONFORM INDICE DE
INFLAȚIE
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)
170 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
13 lei/oră/persoană
500 lei/oră

27.

Taxe închiriere culoar bazin – program iniţiere
(max. 15 persoane)
(preţul de pornire a licitaţiei)

28.

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

29.

Taxe închiriere bazin mic – program aerobic si
curs femei postnatal si prenatal
(preţul de pornire a licitaţiei)

30.

Taxe închiriere locaţie „Bar”
(preţul de pornire a licitaţiei)
Taxe închiriere cabinet kinetoterapie
(preţul de pornire a licitaţiei)
Taxe închiriere cabinet masaj
(preţul de pornire a licitaţiei)
Taxe închiriere magazin articole sport
(preţul de pornire a licitaţiei)
Taxe închiriere sală de fitness, aerobic
(preţul de pornire a licitaţiei)

31.
32.
33.
34.

–

sport

63 lei/ oră

de

10 lei/ oră

50 lei/oră

8 lei/mp/lună
7,5 lei/mp/lună
7,5 lei/mp/lună
7,5 lei/mp/lună
7,5 lei/mp/lună

Taxe pentru Patinoarul municipiului Hunedoara

Nr.
Crt.
1.

Categorii
5 LEI/PERSOANĂ/3 ORE

2.

5 LEI/PERECHE PATINE/3 ORE

Taxe pentru Serviciul Ştrand municipiul Hunedoara
Taxe pentru lunile mai şi septembrie 2017
Nr.
Crt.
1.

Categorii

SUMA CONFORM INDICE
DE INFLAȚIE
10 lei/zi

2.

Bilet intrare pentru copii peste 6 ani, elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri
Bilet intrare pentru Adulţi

3.

Intrare Club-fără invitaţi speciali

15 lei/persoană

4.

Intrare Club-cu invitaţi speciali

20 lei/persoană

15 lei/zi

Taxe după orele 18.00

Nr.
Crt.
1.
2.

Categorii
Bilet intrare pentru copii peste 6 ani, elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri
Bilet intrare pentru Adulţi

SUMA CONFORM INDICE
DE INFLAȚIE
5 lei/zi
10 lei/zi

Taxe pentru perioada iunie-august 2017

Nr.
Crt.
1.

Categorii

SUMA CONFORM INDICE
DE INFLAȚIE
15 lei/zi

2.

Bilet intrare pentru copii peste 6 ani, elevi, studenţi la
zi, pensionari şi şomeri
Bilet intrare pentru Adulţi

3.

Intrare Club-fără invitaţi speciali

15 lei/persoană

4.

Intrare Club-cu invitaţi speciali

20 lei/persoană

20 lei/zi

Taxe după orele 18.00

Nr.
Crt.
1.
2.

Categorii
Bilet intrare pentru copii peste 6 ani, elevi, studenţi la zi,
pensionari şi şomeri
Bilet intrare pentru Adulţi

SUMA CONFORM INDICE
DE INFLAȚIE
10 lei/zi
15 lei/zi

Hunedoara, la 20.12.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Muzsic Robert Eugen

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Laslău Militon Dănuţ

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la
hotărârea nr.406/2016

Procedura
de utilizare a domeniului public şi privat a Municipiului Hunedoara, care se află în
administrarea Complexul Sportiv „Michael Klein” Hunedoara şi modalitatea de
încasare a taxelor aferente utilizării
Utilizarea temporară a bunurilor mobile/imobile ce aparţin Municipiului
Hunedoara a Municipiului Hunedoara, care se află în administrarea Complexul
Sportiv „Michael Klein” Hunedoara
1. Bunurile pot fi utilizate pentru evenimente/activității desfășurate de către
persoane fizice sau juridice, taxa de utilizare fiind cea stabilita anual de către
Consiliul Local Hunedoara.
2. Se aprobă procedura de stabilire şi achitare a taxelor în sensul că aceasta
se achită de către persoanele fizice sau juridice care solicită utilizarea temporară a
bunurilor pentru desfășurarea unor activității sau cu ocazia unor evenimente astfel
în schimbul plăţii taxei de utilizare temporară se eliberează chitanța pe care este
consemnată contravaloarea taxei de utilizare și perioada pentru care este achitată
taxa și în care se va desfășura manifestarea.
3. În prealabil se depune de către solicitanți o cerere prin care se specifică
identitatea persoanei fizice sau juridice care solicită, data pentru care se solicită
utilizarea temporară a bunurilor, felul manifestării /activității, ce fel de obiecte de
inventar solicită a-i fi puse la dispoziție pentru utilizare.
4. Cererile se înregistrează și se aprobă de către primarul municipiului
Hunedoara, iar evidenţa acestora și a plății taxei corespunzătoare se regăseşte la
compartimentul de specialitate si la Direcția Economică.
5. Taxa se datorează după aprobarea cererii, pentru toată perioada pentru
care se solicită şi se aprobă utilizarea temporară a bunurilor.
6. Se încheie un proces verbal de predare-primire consemnându-se obiectele
de inventar atât la începerea cât și la terminarea evenimentelor/activităților, iar în
situația degradării acestora se consemnează pe procesul verbal, câte obiecte de
inventar sunt distruse și suma care trebuie achitată la casieria primăriei municipiului
Hunedoara.
7. Responsabilitatea predării primirii revine compartimentului de specialitate
din cadrul primăriei municipiului Hunedoara.
8. Pentru neachitarea sumelor rezultate ca urmare a deteriorării obiectelor de
inventar se datorează penalități de întârziere în condițiile legii.
9. Persoanelor fizice sau juridice care nu achită la terminarea
evenimentelor/activităților sumele datorate ca urmare a distrugerii obiectelor de
inventar nu mai beneficiază de utilizarea temporară a bunurilor pentru desfășurarea
unor activității sau cu ocazia unor evenimente până la achitarea integrală a debitelor
rezultate ca urmare a distrugerii obiectelor de inventar.
10. În situaţia în care pentru aceeași locație și aceeași perioadă se
înregistrează mai multe solicitări, utilizarea bunurilor se va face ca urmare a aplicării
unei proceduri de licitaţie publica cu strigare. Preţul de pornire a licitației va fi cel
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara care stabileşte
taxele locale, aprobată anual în acest sens, potrivit destinaţiei solicitate.
Hunedoara, la 20.12.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Muzsic Robert Eugen
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Laslău Militon Dănuţ

