
ROMÂNIA
JUD. SA TU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂREA nr. J:28
din data de 29 decembrie 2016

privind stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 22139/2016 al Serviciului de administrare a domeniului

public şi privat al oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

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

În baza prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/20!5 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi
ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr.215/200 1 a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

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

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat.
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Anexa
la Hotărârea nr. \~~2016

TAXELE
pentru Ştrandul Termal Tăşnad pe anul 2017

Nr.crt. Specificatie Taxa datorată în
anul 2017

l Taxă intrare pentru adulti (lei/persoană) 15
2 Taxă intrare copii,elevi,studenti, 10

pensionari(1ei/persoană)
3 Taxă ocupare teren în Zona de 1,25

Agrement (lei/mp/zi)
4 Taxă intrare saună (lei/persoană) 5

5 Taxă utilizare şezlong 5
(lei/şezlong/zi)

6 Taxă utilizare teren de sport
multifuncţional 8 (diurn)
(lei/persoana! oră) 12 (nocturn)

PREŞEJi)lNTE DE ŞEDINŢĂ, o -i._A.N'~. CONTRASEMNEAZĂ,
CO~ ILIE LOC~L,~'" "\ SECRE RUh-ORAŞULUI,

GREO 'OLŢA ~_' & IN. V BREA
~ ::

---------__ .-.--


