ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
PRIMAR
Nr.________ din ___________
REFERAT DE APROBARE
Tinând cont de prevederile art. 129, alin 2 lit. c) si alin 6 din OUG 57/2019 Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile consiliului local;
Având în vedere ca prin HCL nr.121 din 29.05.2018 a fost aprobat regulamentul
si taxele de utilizare a terenurilor de sport multifunctionale propietatea municipiului
Caransebes;
Datorita faptului ca pretul facturilor la energie electrică a crescut foarte mult in
ultima perioada, fapt care afecteaza bugetul municipiului Caransebes deoarece trebuie
asigurata o iluminarea pentru instalatia de nocturnă in vederea practicarii diferitelor
sporturi in teren, veniturile populatiei au crecut in raport cu perioada de raportare, adica
anul 2010, ceea ce inseamna ca pretul de inchiriere a ramas neactualizat, inflatia s-a marit
an de an iar pretul la materialele consumabile de igiena a crescut in mod constant la fel si
preturile materialelor necesare la intretinerea terenului pentru prcaticarea sportului in
bune conditii:
Propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Caransebeş, proiectul
de hotărâre privind modificarea si completarea regulamentului de utilizare a terenurilor
de sport multifunctionale propietatea municipiului Caransebes anexă la HCL nr. 121 din
29.05.2018 si anume CAPITOLUL 3 - TAXE DE UTILIZARE, MOD DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, art. 12, lit. a), astfel:
a) TERENURI SPORT MULTIFUNCTIONALE SINTETICE PROGRAM:
08: - 14:00 Scolile publice din invatamantul de masa beneficiaza de utilizare gratuita,
conform art. 4, lit. b) din prezentul Regulament, cadrele didactice au obligatia de a
solicita utilizarea terenurilor de sport cu cel putin 2 zile inainte.
14:00 - 18:00 Pentru toate categoriile de cetateni ce desfasoara activitati axtracuriculare,
terenurile de sport se pun la dispozitie in mod gratuit.
18:00 - 22:00 Închiriere contra cost
Taxa de inchiriere teren Strandul Tineretului: 100 lei/h;
Taxa de inchiriere teren Scoala Generala nr. 2: 100 lei/h;
Taxa de inchiriere teren Balta Sărată; 100 lei/h;
Celelalte prevederi ale HCL nr. 121 din 29.05.2018 rămân in vigoare.
Majorarea propusa are ca scop acoperirea consumului de energie electrica
intretinerea terenurilor.
PRIMAR
FELIX - COSMIN BORCEAN

