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ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. ~
din data de 18 decembrie 2017

privind stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pe anul 2018

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 22899/2017 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,
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. 227/2015 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.l - (1) Se stabilesc taxele pentru Ştrandul Termal Tăşnad, pe anul 2018,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

(2) Intrarea copiilor cu vârsta de până la şase ani, este gratuită.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul

Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr, 215/2001 a administraţiei publice locale, republlcată În
aou12007, cu modlflcărtle ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali in funcţie: IS
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: II
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4
Voturi pentru: 11
Voturi Împotrivă: O
Abţineri: O



ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la Hotărârea nr. IG3 /2017

TAXELE
pentru Ştrandul Termal Tăşnad pe anul 2018

(

Nr.crt. Specificatie Taxa datorată în
anul 2018

1 Taxe Ştrand
1 Taxă intrare pentru adulţi (lei/persoană)* 15
2 Taxă intrare copii, elevi, studenţi, pensionari* 10

(1ei/persoană)
5 Taxă intrare saună - 30 minute (Iei/persoană) 5
6 Taxă utilizare şezlong 10

(lei/şezlong/zi)
II Taxe ocupare teren în Zona de Agrement (lei/mplzi) 1,25
III Taxă utilizare teren de sport multifuncţional** 8 (diurn)

(Iei/persoană/oră) 10 (nocturn)

* Se acordă acces gratuit la toate facilităţile Ştrandului Termal Tăşnad
membrilor echipelor aparţinând AS "UNIREA 08" Tăşnad şi AFC Unirea Tăşnad.

** Terenul de sport multifuncţional poate fi utilizat gratuit, cu programarea
prealabilă a rezervării, de către sportiv ii AS "UNIREA 08" Tăşnad şi AFC Unirea
Tăşnad, pentru programele de antrenament.


