ROMÂNIA
J UD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
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HOTĂRÂRF.A nr.
din data de 31 martie 2017

privind stabilirea taxelor pentru Ştrandul Termal pc anol2017
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 528312017 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, comert 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 an. 45 alin. (1) şi (2) ut. c) din Legea li.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată În anul 2007, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l - (1) Se stabilesc taxele pentru Ştrandul Termal Tăşnad, pe anul 2017,
confonn 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. r.2 din Anexă sunt de 10 lei,
respectiv de 5 lei, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi ale fiecărei săptămâni, după
ora 171JO, cu excepţia lunilor mai şi septembrie, când aceste taxe se aplică după ora
150
Art. 3 - Taxa prevăzută la poziţia nr. 1.2 din Anexă este de 5 lei/persoană în
cazul grupurilor organizate de minim 30 de persoane din categoria copii, elevi,
studenti şi pensionari. Taxa se aplică în cazul grupului care înaintează spre aprobare o
cerere scrisă în acest sens, cu cel puţin 24 de ore inainte de data dorită, la care se
ataşează şi tabelul nominal al componenţei acestuia.
An. 4 - Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 13812016 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 il domeniului public şi privat.
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