
R O M Â N I A                                                                                                PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL                                                                            Avizat pentru legalitate,  
                                                                                                                        SECRETAR 
  

H O T Ă R Â R E A
  
                privind stabilirea tarifelor pentru închirierea terenului de sport din parcul oraşului Deta.

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 1.179/2013 al  Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi 
taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune stabilirea tarifelor pentru închirierea terenului de 
sport  din  parcul  oraşului  Deta  pentru  practicarea,  în  general,  de  activităţi  sportive,  precum şi  avizul 
Comisiei Economice ;
              În conformitate cu art. 36 (2) litera “b” şi (4) litera “c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

              Art.1. (1) Începând cu data de 1 iunie 2013 pentru închirierea terenului de sport din parcul 
oraşului Deta, în vederea practicării de activităţi sportive, se stabilesc următoarele tarife :

                          Jocuri colective : -  40 lei/oră ;
                                          -module de: -10 ore/lună - 300 lei; 20 ore/lună - 600 lei; -30 ore/lună -900 lei ;
                                          - 30 ore/lună – 1.200/sezon 
                          Jocuri individuale : - 20 lei/oră ;
                                          -module de: 10 ore/lună - 100 lei; - 20 ore/lună - 200 lei; - 30 ore/lună - 300 lei. 
                                         - 15 ore/lună – 350 lei/sezon.
                           (2) Orele neconsumate într-o lună nu se reportează pentru luna următoare.

              Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 62/30.08.2011 şi 
Hotărârea nr. 33/30.05.2012, ale Consiliului local al oraşului Deta.

              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

                            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
                            - Primarului oraşului Deta ;
                            - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta.
                            - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
                            - Activităţii Administrare Baze sportive şi de agrement;
                            - prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/

