ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind
înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze
Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui
serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7975 din 23.04.2018 înaintată de
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 7976 din 23.04.2018 al CSM Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din
27.04.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
27.04.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea
activităţii de picnic, ale Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi cele
ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin. 3, lit. ”b”, ale alin.
6, lit. „a”, ale art. 45, alin. 1, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L.
nr. 85/2015, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Complexului Sportiv şi de Agrement „Moldova”, după cum urmează:
a) art. 12, alin. 1, lit. „a”, se modifică şi se completează şi va avea
următorul cuprins:
„a) tariful de intrare în incinta ştrandului este următorul:
- pentru intervalul LUNI - JOI:

-

12 lei preţ întreg;
6 lei preţ redus;
pentru intervalul VINERI – DUMINICĂ:
20 lei preţ întreg;
10 lei preţ redus;

b) art. 12, alin. 4, se completează şi va avea următorul cuprins:
„ (4) Pentru accesul în zona de picnic utilizatorii vor plăti un tarif de
folosire a foişoarelor în cuantum de 30 lei/ 4 ore (foişoare cu 6-8 locuri) şi
respectiv de 45 lei/4 ore (foişoare cu 12-14 locuri), cu acces la utilităţi şi
grătar. După expirarea celor 4 ore, în cazul în care utilizatorii doresc
prelungirea duratei, plata se va face cu ora, la tariful de 8 lei/ora
(foişoare cu 6-8 locuri) şi 12 lei /ora (foişoare cu 12-14 locuri) . Durata
se calculează de la ora predării efective a foişorului, iar predarea
acestuia se face pe baza actului de identitate al utilizatorului.”
c) art. 17 se completează şi va avea urmatorul cuprins:
„Taxa de parcare este de 1 leu/h, ce se va achita în locurile special
amenajate din zona complexului. ”
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 7975 din 23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015 privind
înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi
de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu

Potrivit art. 36, alin. (5), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R, consiliul
local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii.
Prin H.C.L. nr. 85/2015 - privind înfiinţarea Serviciului Public de interes
local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu,
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ROMAN (C.S.M. ROMAN), instituţia
publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman și a
Primarului Municipiului Roman, organizată ca şi direcţie, sub coordonarea
Consiliului de Administraţie ca organ de conducere deliberativ, a primit în
administrare și exploatare Serviciului Public de interes local sus menţionat.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 25
din 20.04.2018 propune modificarea art. 12, alin. 1, lit. a), alin. 4, şi art. 17 la
H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local
„Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu după
cum urmează:
- Ştrand, în intervalul luni – joi, preţ întreg 12 lei, preţ redus 6 lei;
- Ştrand, în intervalul vineri – duminică, preţ întreg 20 lei, preţ redus 10 lei;
- Foişor mic zona picnic – 30 lei, minim 4 ore/oră suplimentară 8 lei;
- Foişor mare zona picnic – 45 lei, minim 4 ore/ oră suplimentară12 lei;
- Parcare 1,00 leu/oră.
Luând în cosiderare creşterea preţurilor la utilităţi, ale materialelor de
curăţenie şi întreţinere precum şi a soluţiilor de tratarea a apei, precum şi faptul
că sumele necesare cheltuielilor de întreţinere sunt asigurate din venituri proprii
încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor, rugăm domnii consilieri să se
pronunţe prin vot asupra proiectului de hotărâre anexat.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia Club Sportiv Municipal Roman
Nr. 7976 din 23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 85/2015
privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze
Sportive şi de Agrement” şi reglementarea acestui serviciu
Având în vedere că funcţionarea Serviciului Public de interes local „Ştrand,
Baze Sportive şi de Agrement” constituie un serviciu public care deserveşte atât
populaţia municipiului Roman cât şi cetăţenii veniţi din alte localităţi („Roman
Metropolitan”, Regiunea de dezvoltare Nord-Est), este necesară întreținerea și
funcționarea la standardele de calitate prevăzute de normele legale, astfel încât
cetățenii să aibă la dispoziție un mijloc de agrement la nivel ridicat, care să
întărească încrederea acestora în activitatea autorității publice, și care să
contribuie la imaginea pozitivă a municipalității. Modificările fiscale de la
debutul anului 2018 au condus la creșterea prețurilor pentru materialele,
utilitățile, substanțele și serviciile necesare bunei funcționări a acestei activități.
Pentru sustenabilitatea financiară a acestui serviciu se impune modificarea
tarifelor de utilizare a acestui serviciu, respectiv a art. 12 alin. 1, lit. a), alin. 4, şi
art. 17 la H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes
local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement”, şi reglementarea acestui serviciu
după cum urmează:
- Ştrand, în intervalul luni – joi, preţ întreg 12 lei, preţ redus 6 lei;
- Ştrand, în intervalul vineri – duminică, preţ întreg 20 lei, preţ redus 10 lei;
- Foişor mic zona picnic – 30 lei, minim 4 ore/oră suplimentară 8 lei;
- Foişor mare zona picnic – 45 lei, minim 4 ore/ oră suplimentară 12 lei;
- Parcare 1,00 leu/oră.
Din punct de vedere al legalităţii, aprobarea acestui regulament este de
competenţa autorităţii deliberative a municipiului Roman.
Pentru toate aceste motive, apreciem ca legal şi oportun acest proiect de
hotărâre.
Director C.S.M. Roman
Constantin-Costea CUDALB

