R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 94 din 10.07.2008
Privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea unor terenuri de sport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 11201 din 08.07.2008 întocmită de
Direcţia Administraţie Publică Locală Juridic Contencios şi şi înaintată de Primarul
municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 29 din 09.07.2008 al comisiei pentru buget finanţe,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 11400 din 10.07.2008 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, precum şi ale art. 36, alin. 2,
lit. „b” şi alin. 4, lit. „c” din legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă tarifele pentru utilizarea terenurilor de tenis amenajate lângă
sala polivalentă şi a terenului de minifotbal din Parcul municipal Roman, după cum
urmează:
a) pentru terenurile de tenis
- 20 lei RON /oră – pe timp de zi
- 35 lei RON /oră – în nocturnă
Sportivii legitimaţi precum şi copiii din centrele de plasament au accest gratuit,
în cadru unui anumit orar stabilit de conducerea Primăriei.
b ) pentru terenul de minifotbal
- 50 lei RON /oră pe timp de zi
- 100 lei RON /oră în nocturnă
Copiii din centrele de plasament au accest gratuit, 1 oră/zi în cadru organizat,
într-un anumit orar stabilit de conducerea Primăriei.
Art.2 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice de specialitate va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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