
ROl\1ÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. lQ:)
din data de 31 iulie 2017

pr-ivind stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 13655/2017 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 şi Raportul Comisiei pentru buget,
finante, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comert din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad:

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modi ficările ulterioare;

În baza prevederilor ari. 486 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu
modi ficările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor an. 36 alin. (1) ~i (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi
ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicatâ în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - (1) Se stabilesc taxele pentru Ştrandul Termal Tăşnad, pe anul 2017,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

(2) Intrarea copiilor cu vârsta de până la şase ani, este gratuită.
Art. 2 - Taxele prevăzute la poziţiile nr. 1.1 şi nr. 1.2 din Anexă sunt de 10 lei,

respectiv de 5 lei, În zilele de luni, marţi, miercuri şi joi ale fiecărei săptămâni, după
ora 1700, cu excepţia lunilor mai, septembrie şi octombrie, când aceste taxe se aplică
după ora 15°°.

Art. 3 - Taxa prevăzută la poziţia nr. 1.2 din Anexă este de 5 iei/persoană în
cazul grupurilor organizate de minim 30 de persoane din categoria copii, elevi,
studenţi şi pensionari. Taxa se aplică în zilele de luni, marti, miercuri şi joi ale fiecărei
săptămâni, în cazul grupului care depune spre aprobare o cerere scrisă in acest sens, cu
cel puţin 24 de ore înainte de data dorită, la care se ataşează şi tabelul nominal al
componenţei acestuia.

Art. 4 - Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 89/2017 privind
stabilirea taxelor pentru Ştrandul Tennal pe anul 2017 se abrogă.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public .inri,;"
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Anexa
la Hotărârea nr. foo /2017

TAXELE
pentru Ştrandul Termal Tăşnad pe anul 2017

Nr.crt. Specificatie Taxa datorată in
anul 2017

1 Taxe Ştrand
1 Taxă intrare pentru adul i lei! ersoană) 15
2 Taxă intrareă~oPii*, elevi", studenţi", pensionari= 10

I (lei/persoană
3 Taxă parcare amenajată pentru autoturisme În exteriorul 1

pcrimetrului Ştrandului (leiiautoturism/oră)****
4 Taxă parcare autovehicule (inel microbuze, autobuze, etc), 3

cu excepţia autoturismelor, în exteriorul perimctrului
Ştrandul ui (lei/autovehiculloră)* ***

5 Taxă intrare saună (lei/persoană) 5
6 Taxă utilizare şezlong 10

I (lei/şezlong/zi)
II Taxe ocupare teren În Zona de ~!ement (Iei/mplzi) 125
III Taxe utilizate în zona de cam are
1 Taxă ocupare teren pentru:

- corturi (lei/mp/zi) 3,5
- rulote, autoutilitare, 5
microbuzc (lei/rup/zi}

2 Taxă parcare autoturisme În interiorul zonei de campare 5
(lei/autoturism/zi)

IV Taxă utilizare teren de sport multifuncţiunal**** 8 (diurn)
Ici/persoană/oră) lIi ;~octurn)

* Copiii, elevii şi studenţii din casele de copii, precum şi din instituţii similare,
copiii in plasament şi însoţitorii acestora, au acces gratuit in Strandul Terrnal Tasnad
pe sezon estival (mai-septembrie), pe baza actelor doveditoare (in copie) si este valabil
exclusiv pentru zilele de luni, marti, miercuri si joi.

** Pensionarii, la recomandarea medicului, beneficiază de 10 intrări gratuite in
Strandul Tcrmal Tasnad pe sezonul estival (mai-septembrie).

*** Persoanele cu handicap, inclusiv insotitorii acestora beneficiaza de intrare
gratuita in Strandul Termal 'lasnad pe sezonul estival (mai-septembrie), pe baza
actelor doveditoare (in copie) in zilele de luni, marti, miercuri si joi.

**** Pana la data punerii in functiune a parcometrelor din zona dc agrement sau
in cazul defectarii acestora, taxarea parcarii se va face prin taxator, la pretul de 5
leiizi/autoturism si 15 leilzi/autovchicul (cu exceptia autoturismelor).



5* Pentru hotelierii care solicită contract pentru închiriere parcare in zona de
agrement a Strandului Termal Tasnad, taxa este de 5 lei/autoturism/zi si 15
lei/zi/autovehicul (cu exceptia autoturismelor].

6* Terenul de sport apartinand Strandului Termal Tasnad poate fi utilizat gratuit
si cu programarea prealabila a rezervarii, de către sportivii AS "Unirea 08" Tăşnad,
pentru programele de antrenament.

7* Se acorda acces gratuit la toate facilitatile Strandului Tennal Tasnad
membrilor echipelor apartinand AS "UNIREA 08" Tasnad.

8* Se acorda 20 de intrari gratuite pe sezonul estival (mai-septembrie) in
Strandul Tennal Tasnad membrilor ansamblurilor culturale FLORl DE CODRU si
CODRULETUL, respectiv formatiilor apartinand Clubului elevilor Tasnad. LYRlCS,
SIMBOL, VISE si formatiei dc majorete a AS "UNIREA 08" Tasnad.
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