
Proiectul de hotărâre Nr.20/ martie 2022

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

e-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea taxei de închiriere a terenurilor de sport stabilite
prin HCL nr.59/2021 și a taxei de utilizare sala de sport stabilite

 prin HCL nr.41/2016

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară
 la data de 17 martie 2022;

Având în vedere pro iectul de hotărâre iniţ iat de primar, referatul de aprobare,
raportul  de specialitate al biroului finante-contabilitate, avizul secretarului general,
avizul favorabil/nefavorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1 -pentru act ivități
economico-financiare ș i nr. 3 – pentru activități social culturale,culte, învățământ, sport,
sănătate și familie;

În conformitate cu prevederile:
a)  Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
c)  Legii nr.273/2006 a finanţelor publice, modificată
d) Legii nr.61/1991(r3) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire

socială, a ordinii și liniștii publice;
În  temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din  Ordonanța de

Urgență nr.57 din 3 iulie 2019  privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 . - Se aprobă anexa 2  din Hotărârea Consiliului Local Recea  nr.59/2021 prin care s-au
stabilit tarifele de utilizare a ,,Terenurilor de sport cu gazon sintetic și a bazelor sportive cu
iarbă”din comuna Recea, judeţul Maramureş, cu noile tarife care se aplică cu data emiterii  prezentei
hotărâri;

Art.2 . – Se aprobă modificarea art.17 din Hotărârea Consiliului Local Recea nr.41/2016 prin
care s-au stabilit taxele de utilizare a sălii de sport care va avea următorul conținut:

Taxele de utilizare sunt:
a) 200 lei/oră în cazul activităţilor sportive pe echipe (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de

câmp, tenis cu piciorul, etc.)
b) 20 lei/oră/persoană în cazul activităţilor individuale sau pe perechi (tenis de masă,

gimnastică de întreţinere sau de recuperare).
Art.3. - Primarul Comunei Recea,  prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4. –  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,

Compartimentul financiar-contabil și Primarului  şi secretarului general al comunei Recea.

INIŢIATOR
   PRIMAR

         Octavian PAVEL      AVIZAT
                        Secretar general
                       Maria PETRUŞ

Recea la 11 martie 2022



Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr.20/2022

TARIFE

Prevăzute pentru folosinta ,,Terenului de sport cu gazon sintetic și a bazelor sportive cu iarbă’
din comuna Recea

După analizarea Statutului fiecărei structuri sportive

Nr.
crt.

Utilizator Tariful (lei/ora)
pentru teren
sintetic

Tariful (lei/ora)
pentru bazele sportive cu iarbă

1 Elevii din sistemul de învățământ,
competițiile organizate de către
Școala din comuna Recea

0 0

2 Asociațiile și cluburi sportive ale
comunei Recea,  competiții
organizate de Primăria Recea,
persoane fizice domiciliate pe
raza comunei Recea

0 0

3 Asociații și Cluburi sportive din
comună cu caracter privat
conform statutului si persoane
fizice și asociații și cluburi
sportive dinafara comunei Recea

70  lei/oră ziua
130  lei/oră cu
nocturnă

Săsar I – meciuri+antrenament
300 lei/oră fără vestiar
450 lei/oră cu vestiar

Săsar II – meciuri+antrenament
           200 lei/oră fără vestiare

300 lei/oră cu vestiare
 Recea – meciuri oficiale
           500 lei/oră cu vestiar
Lăpușel – meciuri+antrenament

 200 lei/oră fără vestiar
300 lei/oră cu vestiar
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