ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 8 din 29.01.2009
Privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Sălii Polivalente şi a unor
terenuri de sport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1062 din 16.01.2009 întocmită de
Compartimentul Organizare Evenimente Speciale şi înaintată de Primarul
municipiului Roman, precum şi Raportul de specialitate nr. 1063 din
16.01.2009 întocmit de Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local
Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 1 din 29.01.2009 al comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. 8 din 29.01.2009 al comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 282 – 283 din Legea 571/2003 - Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, ale art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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.l Se aprobă tarifele pentru utilizarea terenurilor de tenis din incinta
Clubului „Petrotub”, a terenurilor de tenis de lângă Sală Polivalentă, a terenului
de minifotbal din Parcul Municipal, precum şi a Sălii Polivalente, după cum
urmează:
- A) Terenuri tenis din incinta Clubului „Petrotub” - str. Ştefan cel Mare
nr. 246 – 25 lei/oră.
- B) Terenuri tenis de lângă Sală Polivalentă - 25 lei/oră – timp de zi şi
- 40lei/oră – în nocturnă
- C) Teren minifotbal din Parcul Municipal - 50 lei/oră – timp de zi şi
- 100 lei/oră – în nocturnă

- D) Sala Polivalentă - 15 lei/oră pentru persoană fizică si
- 75 lei/oră pentru grup alcătuit din mai mult de 5
persoane.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr.
111/16.12.2004 (modificătă prin H.C.L. nr. 18/23.02.2006), H.C.L. nr.
94/10.07.2008 şi H.C.L. nr. 104/06.08.2008 se revocă.
Art.3 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice de specialitate
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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