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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 89 din 30.06.2014 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 pentru aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT”  

din Municipiul Roman   
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11136 din 23.06.2014 înaintată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate comun nr. 11137 din 23.06.2014 al Direcției 

Economice și Biroului Juridic-Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 26 din 30.06.2014 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 92 din 

30.06.2014 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11460 din 

30.06.2014  dat de către Secretarul municipiului Roman;  

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”c”, ale art. 45, alin. 1, precum 

şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012 privind 

aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al ”BAZINULUI DE 

ÎNOT” din Municipiul Roman,  după cum urmează: 
 

 Articolul 26 se modifică şi va avea următorul conținut: 
 

” Finanțarea cheltuielilor Bazinului de Înot, prin venituri proprii, este 

asigurată din sumele încasate din vânzarea biletelor și abonamentelor, a căror 

valoare este stabilită după cum urmează: 
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◄►didactic : 
 

-individual: bilet cu valoarea de 15 lei/ședință; 

-individual în sistem de abonament:10ședințe X13 lei/ședință=130  

 lei/abonament; 

-grup de minim 10 persoane :10 ședințe X 11 lei/ședință =110          

 lei/abonament, pentru fiecare persoană din grup; 
 

          ◄►agrement:  
 

-individual: bilet cu valoare de 10 lei/ședință; 

 -individual în sistem de abonament:10 ședințe X 8 lei/ședință=80                                                            

 lei/abonament. 
  

Abonamentele vor fi valabile 30 de zile calendaristice începând cu ziua 

eliberării. ” 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin seviciile specializate va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 
               Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

      Constantin HOLBAN                                      Gheorghe CARNARIU 


