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PROIECT DE HOTARARE

Primarul municipiului Caransebes,
Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Caransebeş, înregistrat cu
nr......./............, din care rezultă necesitatea majorarii taxelor pentru inchirierea/folosinta terenurilor
de sport multifunctionale sintetice, de pe raza municipiului Caransebeş, Raportul de specialitate
întocmit de Compartimentul Administraţie Locală şi Autoritate Tutelară inregistrat cu
nr……/…………..., Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru pentru studii, prognoze economico
- sociale,buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, în următoarea componenţă din
cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Ținând cont de prevederile atribuțiile consiliului local, art. 129, alin 2 lit. c) si alin 6 din
OUG 57/2019 Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(14), art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă modificarea si completarea regulamentului de utilizare a terenurilor de
sport multifuncționale propietatea municipiului Caransebeș anexă la HCL nr. 121 din 29.05.2018 și
anume CAPITOLUL 3 - TAXE DE UTILIZARE, MOD DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,
art. 12, lit. a), astfel:
a) TERENURI SPORT MULTIFUNCȚIONALE SINTETICE PROGRAM:
08: - 14:00 Școlile publice din invățămantul de masă beneficiază de utilizare gratuită, conform art.
4, lit. b) din prezentul Regulament, cadrele didactice au obligația de a solicita utilizarea terenurilor
de sport cu cel putin 2 zile înainte.
14:00 - 18:00 Pentru toate categoriile de cetățeni ce desfășoara activitați extracuriculare, terenurile
de sport se pun la dispoziție în mod gratuit.
18:00 - 22:00 Închiriere contra cost:
Taxa de închiriere teren Ștrandul Tineretului: 100 lei/h;
Taxa de închiriere teren Școala Generală nr. 2: 100 lei/h;
Taxa de închiriere teren Balta Sărată; 100 lei/h;
Art.2. Celelalte elemente ale HCL 303/23.12.2010 ramân neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de hotărâre se încredințează primarul
prin compartimentul administrație locală, autoritate tutelară, sport școli.
Art.4. Prezentul proiect de hotărare intră în vigoare și se comunică potrivit prevederilor
OUG 57/2019.
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