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RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a bazei sportive din localitatea Tarcea
Comuna Tarcea deține în proprietate în localitatea Tarcea, o bază sportivă cu teren de
handbal, baschet, tenis şi minifotbal.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tarcea nr.58/08.10.2013 a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei sportive din Tarcea iar prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Tarcea nr. 41/08.10.2015 a fost modificat în sensul diferențierii taxei în funcție de
utilizatori.
Recent au fost alocate fonduri pentru igienizare, văruire exterioară, achiziția unui nou gazon
sintetic și amplasarea acestuia.
Întrucât taxele stabilite și percepute pentru folosirea bazei sportive sunt foarte mici se propune
modificarea taxei precum şi diferenţierea acesteia în funcţie de utilizatori, 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.
Deasemenea se mai propune ca în baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile
înaintea datei solicitate, să se poată 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.
Având în vedere 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.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.557/2019 privind Codul administrativ cu modificările și compeltările ulterioare;
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Propunem a se supune spre aprobare Consiliului local al Comunei Tarcea, proiectul de
hotărâre ce ca obiect actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazei sportive
din localitatea Tarcea.
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