ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea tarifelor pentru folosirea Salii de Sport
« Stelian Manolescu » Valenii de Munte
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) si art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.16 alin.(2) si art.20 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul comisiei pentru activitati
economico – financiare si agricultura ;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art.1. Se aproba tarifele pentru folosirea spatiilor din Sala de Sport « Stelian Manolescu »
Valenii de Munte, situata pe b-dul Nicolae Iorga, nr.43A, conform anexei ce face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Folosirea Salii de Sport se va face cu aprobarea Directorului acesteia.
Art.3. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2019.
Incepand cu aceeasi data, hotararea nr.14/27 februarie 2009 privind stabilirea tarifelor
pentru folosirea Salii de Sport « Stelian Manolescu » Valenii de Munte, cu modificarile si
completarile ulterioare, se abroga.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza: Sala de Sport a orasului Valenii de Munte
« Stelian Manolescu » si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si la sediul Salii de Sport
« Stelian Manolescu » Valenii de Munte.
Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Piscan Ion - Daniel

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena – Adina

VALENII DE MUNTE, 20 decembrie 2018.
NR._______.

CONSILIUL LOCAL
AL ORASULUI
VALENII DE MUNTE

ANEXA
la hotararea nr.___/20 decembrie 2018

TARIFE
pentru folosirea spațiilor Sălii de Sport“ Stelian Manolescu” Vălenii de Munte

NR.
CRT.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ACTIVITATE

TARIFUL

1

2
35 lei/ora/echipa
45 lei/ora/echipa
45 lei/ora/echipa
50 lei/ora/echipa
10 lei/persona/ora
45 lei/ora
45 lei/ora

Antrenament : - juniori
- seniori
Competiţie : - juniori
- seniori
Utilizare sala de fitness – persoane din alte localitati
Închiriere sala de fitness către persoane autorizate
Închiriere sala Zumba către persoane autorizate
Închirieri spatii pentru activități comerciale cu produse
sportive, răcoritoare, expoziţii etc
Închirierea Sălii de Sport pentru spectacole si/sau adunări
publice
Închiriere Sala de Sport – TENIS DE CAMP
Închiriere Sala de Sport – TENIS DE MASA
Închiriere Sala de Sport – BILIARD
Închiriere teren - MINIFOTBAL

5 lei/m.p./zi
460 lei/ora/sala
40 lei/ora
10 lei/ora/masa
15 lei/ora/masa
45 lei/ora/echipa

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

Nr…………………………….

Expunere de Motive
la Proiectul de hotărâre privind
stabilirea tarifelor pentru folosirea Sălii de Sport
“ Stelian Manolescu” Vălenii de Munte
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. C) si art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 16 alin.(2) si art.20 alin. (1) lit. B) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Stabilirea tarifelor pentru folosinţa spațiilor din incinta Sălii de Sport “ Stelian
Manolescu ” a oraşului Valenii de Munte pentru desfăşurarea de activități sportive, trebuie să
se situeze la un nivel acceptat de către potenţialii beneficiari.
Având in vedere ca intenţia executivului este aceea de a transforma Sala de Sport “
Stelian Manolescu ” a oraşului Vălenii de Munte , intr-un spaţiu de promovare a sportului de
masa cat si de performanța, apreciez oportuna propunerea tarifelor pentru folosinţa spațiilor
aferente acestei Săli, obiectivul nostru fiind crearea unui cadru accesibil din punct de vedere
economic, unui număr cat mai mare de cetăţeni ai oraşului in paralel cu menţinerea
caracterului fezabil al acestei investiţii.
Rugam a aproba proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat.

PRIMAR
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

Nr…………………………….

RAPORT
la Proiectul de hotărâre privind
stabilirea tarifelor pentru folosirea Sălii de Sport
“ Stelian Manolescu” Vălenii de Munte
Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. C) si art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- art. 16 alin.(2) si art.20 alin. (1) lit. B) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
Pentru folosirea spațiilor din Sala de Sport “ Stelian Manolescu” Valenii de Munte,
respectiv tarif pentru utilizare sala de fitness de către persoane din alte localități si închiriere
Sala pentru Zumba de către persoane autorizate precum si pentru închiriere teren minifotbal
propun aprobarea tarifelor conform poziţiilor 3 ,4 si 10 din anexa.
Aceste tarife sunt necesare pentru buna desfăşurare a activitățiilor sportive de către
cluburi si asociaţii sportive, persoanelor fizice si juridice interesate de practicarea sporturilor
individuale sau in echipa, intr-un mediu curat si sigur, organizat sau independent.
Menţionam ca Hotărârea nr. 14/27.02009 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea Sălii
de Sport “ Stelian Manolescu ” Valenii de Munte, cu modificările si completările ulterioare se
abroga.
Față de aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Vălenii de
Munte următoarele tarife din anexa nr. 1.

Șef Serviciu Buget Finanațe - ITL
Nițu Elena

