ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.52 din 29.07.2022
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive din
localitatea Tarcea
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară din
data de __.__.2022;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tarcea, în calitate de initiator al Proiectului de
hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive din
localitatea Tarcea;
-Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil;
-Avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii,
agricultură și comerț și cel al Comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport și turism;
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr.58/08.10.2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive din Tarcea modificată prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr. 41/08.10.2015 și Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Tarcea nr.29/28.04.2022 privind aprobarea valorilor impozabile,
impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora precum şi amenzilor aplicabile în
Comuna Tarcea, în anul 2023;
În conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată;
-art.30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificată și completată;
-art.87, art.129 alin.(2) lit.a), c) și d), alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.f), art.136 alin.(1), art.139
alin.(1) şi (3) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

I.-Art.11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei sportive din Tarcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/08.10.2013 modificată prin Hotărârea nr.41
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Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi __ ”abțineri” din cei __ consilieri
prezenţi;

din 30.06.2015, precum şi Anexa nr.9 „Alte taxe locale” la HCL nr.29/28.04.2022 privind
aprobarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora
precum şi amenzilor aplicabile în Comuna Tarcea, în anul 2023, referitor la taxa de utilizare
a bazei sportive din Tarcea, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Taxa de utilizare a bazei sportive în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter
sportiv se stabileşte după cum urmează:
 20 lei/oră sau oră începută pentru competiţii în afara campionatelor, pentru echipele
de tineri domiciliaţi în Comuna Tarcea,
 30 lei/oră sau oră începută pentru echipele participante la campionate organizate de
Comuna Tarcea,
 50 lei/oră sau oră începută pentru competiţii în afara campionatelor, pentru echipele
de tineri domiciliaţi în alte unităţi administrativ-teritoriale.
 50 lei/oră sau oră începută pentru diverse alte evenimente.
Nu se percepe taxă de utilizare pentru deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza
comunei în realizarea planului cadru de învăţământ, conform unui orar prestabilit, precum şi
pentru desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de interes local, judeţean sau naţional.”
II.-Art.19 se completează și va avea următorul cuprins:
”În cazul în care baza sportivă şi anexele acesteia vor fi folosite pentru desfăşurarea
unor manifestaţii locale cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează
urmând a fi reprogramate ulterior de comun acord cu cei care au achitat taxele de utilizare.
În baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se
pot organiza evenimente, fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții de tip scene și fără a
organiza pe teren puncte de vânzare sau preparare de produse.”
III.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul AttilaSandor KEREZSI-Viceprimarul Comunei Tarcea.
IV.- Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor,
-Primarului şi Viceprimarului Comunei Tarcea,
-Personalului Bazei sportive,
-Compartimentului Financiar Contabil,
-Serviciului de Gospodărire Comunală,
-Se aduce la cunoştinţă publică.
-La dosar.

Avizat pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Elisabeta BĂICAN
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Inițiator:
Primarul Comunei Tarcea,
Anton-Arpad VAJNA
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