
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD            
CONSILIUL LOCAL                 
 

HOTĂRÂREA Nr. 177 
din data de 30 decembrie 2021 

privind stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2022 
 

Consiliul Local al Oraşului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 30 decembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 28516/28.12.2021; 

Analizând Referatul nr. 27611/20.12.2021 al Serviciului de administrare a 
domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 28518/28.12.2021 şi 
Avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 
prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad înregistrat 
sub nr. 28602/2021;  
 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum 
şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – (1) Se stabilesc taxele pentru Ştrandul Termal Tăşnad, pe anul 2022, 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

(2) Intrarea copiilor cu vârsta de până la şase ani, este gratuită. 
 (3) Se stabilesc facilități pentru anumite categorii de persoane după cum 
urmează:   

a)  Copiii, elevii și studenții din casele de copii, precum și din instituții similare, 
copiii în plasament și însoțitorii acestora (dar numai împreună) au acces gratuit în 
Ștrandul Termal Tășnad, pe sezon estival (mai-septembrie) , pe baza actelor 
doveditoare  (în copie) și este valabil exclusiv pentru zilele  de luni, marți, miercuri și 
joi. 



 
 

b) Pensionarii, la recomandarea medicului, beneficiază de 15 intrări gratuite în 
Ștrandul Termal Tășnad  pe anul 2022. Beneficiarii acestora trebuie să depună o cerere 
însoțită de documentele relevante la Primăria orașului Tășnad. 

c) Persoanele cu handicap indemnizate și persoanele cu handicap care 
beneficiază de asistent personal (dar numai împreună), beneficiază de intrare gratuită 
pe anul 2022 , pe baza actelor doveditoare (în copie) și este valabil exclusiv pentru 
zilele  de luni, marți, miercuri și joi. 

d) Terenul de sport multifuncţional aparținând Ștrandului Termal Tășnad poate 
fi utilizat gratuit  și cu  programarea prealabilă a rezervării, de către sportivii  
AS,,Unirea 08’’ Tăşnad, AFC UNIREA  Tășnad și AS Școlara Atletic Tășnad  pentru 
programele de antrenament. 

e) Se acordă acces gratuit la toate facilitățile  Ștrandului Termal Tășnad 
membrilor echipelor aparținând AS,,Unirea 08’’ Tășnad, AFC UNIREA Tăşnad și AS 
Școlara Atletic Tășnad, precum și a grupului de persoane  ce formează stafful echipei.    

Pentru a beneficia de intrările gratuite, antrenorii tuturor echipelor înaintează 
spre aprobare o cerere la care ataşează tabelul  nominal cu componenţa acestora 
precum și a grupului de persoane ce formează stafful acestora. 

f) Se acordă 15 intrări gratuite pe sezonul estival (mai-septembrie) în Ștrandul 
Termal Tășnad, membrilor și coordonatorilor ansamblurilor culturale FLORI DE 
CODRU și CODRULEȚUL din Tășnad, Ansamblului de Dansuri Populare Maghiare 
„Aranyag”, respectiv formațiilor aparținând Clubului elevilor din Tășnad: LYRICS, 
SIMBOL, VISE și formației de majorete a AS,,Unirea 08’’ Tășnad. Pentru a beneficia 
de intrările gratuite, coordonatorii acestor ansambluri și formații, înaintează la 
începutul sezonului spre aprobare,o cerere la care atașează tabelul nominal cu membrii 
acestora. În cazul în care o persoană are calitatea de membru în mai multe formații  și 
sau ansambluri, cele 15 intrări  gratuite se acordă o singură dată stabilindu-se 
împreună cu aceasta de pe care tabel nominal se acordă gratuitatea. 

Art. 2 – Se stabilesc taxele pentru parcarea autovehiculelor în Zona de 
Agrement a orașului Tășnad, pe anul 2022, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărare. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                               ANEXA NR.1 
JUD. SATU MARE                                               LA HOTĂRÂREA NR. 177/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                     

TAXELE 
pentru Ştrandul Termal Tăşnad pe anul 2022                                       

 

                             
Nr.crt. 

 
Specificație 

Taxa datorată 
 în anul 2022 

(LEI) 
I TAXE ȘTRAND 
1. Taxă intrare pentru adulţi (lei/persoană/zi) 

 
25 

2. Taxă intrare copii, elevi, studenţi (lei/persoană/zi) 
 

15 
 

3. Taxă utilizare șezlong (lei/șezlong/zi) 
 

15 
 

4. Taxă intrare saună – 30 minute (lei/persoană) 
 

10 
 

5. Pentru intrări de minim 7 zile consecutive:  
 Abonament de intrare pentru adulți (lei/persoană/zi) 22 
  Abonament de intrare pentru copii, elevi, studenți 

(lei/persoană/zi) 
13 

6. Pentru familii cu unul sau mai mulți copii - intrări de 
minim 3 zile consecutive: 

 

 Abonament de intrare  pentru adult/familie (lei/persoană/zi) 24 
 Abonament de intrare pentru copil/familie, 

elev/familie,student/familie (lei/persoană/zi) 
14 

7. Pentru intrări de minim 5 zile consecutive:  
 Abonament de intrare pentru pensionari (lei/persoană/zi) 15 

II TAXE OCUPARE TEREN  ÎN ZONA DE 
AGREMENT (pe bază de contract)  

 

1. Prestatori de servicii (lei/mp/zi) :   
 

- Pe extrasezon 1 ianuarie  2022 – 30 aprilie 2022 
- Pe sezon 1 mai 2022 – 30 septembrie 2022  
- Pe extrasezon 1 octombrie   2022 – 30 aprilie 2023 
 

 
1, 5 

2 
2 

2. Pe sezon 1 mai 2022 – 30 septembrie 2022 (lei/mp/zi)  
 

2 

3. 
 

Pentru cei care utilizează suprafața ocupată ( lei/mp/zi) :  
- Pe extrasezon 1 ianuarie    2022 – 30 aprilie 2022  
- Pe extrasezon 1 octombrie 2022- 30 aprilie 2023 

 
0,5 
0,5 

4. Pentru cei care nu utilizează suprafața ocupată( lei/mp/zi) :  
- Pe extrasezon 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2022  
- Pe extrasezon 1 octombrie 2022 – 30 aprilie 2023 

 
0,25 
0,25 

 
5 Pentru ocupare loc public în cadrul  evenimentelor 

organizate de Orașul Tășnad (lei/mp/zi)  
 

5 



 
 

    III  TAXE UTILIZATE ÎN ZONA DE CAMPARE  
(1 mai 2022 - 30 septembrie 2022) 

 
 

1. Taxă ocupare teren pentru : 
 

 

 - corturi (lei/mp/zi) 
 

4 

 - - rulote, autorulote, autoutilitare, microbuze (lei/mp/zi) 
 

6 

 - - rulota offline (neocupată și decuplată de la curent)  
(lei/mp/zi) 

3 
 

2. Taxă parcare autoturism în interiorul zonei de campare  
(lei/autoturism/zi) 

7 
 

IV Taxă utilizare teren de sport multifuncţional 
(lei/persoană/oră) 

   8  (diurn) 
     10  (nocturn) 

 
 
 În zilele de luni, marţi, miercuri , joi și vineri ale fiecărei săptămâni din an, 
taxele prevăzute la poziţiile nr. I.1 şi nr.I.2 sunt de 15 lei, respectiv de 10 lei și se 
aplică după ora 1600 .  

Reducerile nu se aplică în zilele de sărbători legale și în zilele de legătură, 
stabilite zile libere prin Hotărâre de Guvern.       
 În cazuri deosebite primarul poate aproba intrarea gratuită a oricărei persoane, 
oricărui grup sau delegație pe bază de cerere scrisă înaintată cu cel puțin 24 de ore 
înainte de data solicitată, cerere la care se atașează tabelul nominal cu membrii  
grupului/delegației. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                               ANEXA NR.2 
JUD. SATU MARE                                               LA HOTĂRÂREA NR. 177/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL        
 

TAXE 
parcare autovehicule în Zona de Agrement pe anul 2022                                       

                                                                      
Nr.crt. Specificaţie Taxa datorată 

în anul 2022 
(LEI) 

1. Taxă parcare autovehicule (lei/autovehicul/oră) 1 
2. Taxă parcare autovehicule (lei/autovehicul/zi) 7 
3. Taxă parcare autovehicule (lei/autovehicul/7 zile) 30 
4. Taxă parcare autovehicule (lei/autovehicul/10 zile) 40 
5. Taxă de parcare pe bază de contract : 

 
- în sezon    (lei/loc parcare autovehicul/sezon) 
  1 mai 2022– 30 septembrie 2022 
 
- în extrasezon  (lei/loc parcare autovehicul/extrasezon) 
                            
-  pe un an de zile  (lei/loc parcare autovehicul/an) 

 
 

800 
 
 

500 
 

1100 
 

 
 Autovehiculele al căror gabarit longitudinal depăşeşte 6 m vor fi tarifate pentru 
2 locuri de parcare iar cele ce depăşesc 10 m vor fi taxate pentru 3 locuri de parcare. 
 Ocuparea locurilor de  parcare și staționare se face pe bază de taxare cu: 
a) tichete de parcare eliberate de parcometrele stradale. 
b) bilete de parcare tipărite pe bonuri fiscale eliberate de încasatorul din zona 
parcărilor sau eliberate la casieriile de la intrările principale în ștrand (modalități de 
plată complementare sistemului de plată cu parcometre care devin obligatorii în 
momentul în care unul din parcometre devine nefuncțional). 
c) pe bază de contract semnat. 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 


