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H O T Ă R Â R E A  nr. 36 

Privitor la: Modificare ]i completare HCL nr.41/16.07.2010 tax` pentru 
func\ionarea Serviciului public - Departament 

de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", 
sectorul "Bazin ap` sulfuroas`" 

 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 30.06.2014 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 
[n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` 
dl.Baicu Vasile. 

Av@nd [n vedere nota de fundamentare a Directorului tehnic din cadrul Serviciu public 
- Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti". 
prin care se propane modificarea unor tarife la piscine. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

|in@nd cont de Hot`r@rea Consiliului Local nr.55/07.10.2005 privitor la {nfiin\are 
Serviciu public - Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii 
B`ile Ol`ne]ti". 

Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.6435/23.06.2014, prin care dl.Tatu 
Viorel, inspector compartiment energetic, propune modificarea ]i completarea taxei pentru 
bazinul cu ap` termal` din Parcul Central. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale HG nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii 174/2004 pentru aprobarea OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur` fiscal`, ale HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2010, ale Legii nr.273/2006 privind finan\ele publice 
locale, cu odific`rile ]i coplet`rile ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind 
transparenţa decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 13 

În temeiul art.27, art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit.”c”, art.45 alin.2 lit."c", coroborate cu 
art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 
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H O T Ă R Â R E 
 
 

Art.1 –Cu data adopt`rii prezentei se modific` ]i completeaz` taxa pentru sectorul 
"Bazin cu ap` sulfuroas`"Pentru funcţionarea Serviciului public - Departament de Operare a 
Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", [nfiin\at [n baza Hot`r@rii 
Consiliului Local nr.55/07.10.2005 astfel:  

         intrare piscine adul\i-[ntre 6 – 10 zile = 8 lei/zi 
                                             peste  10 zile = 6 lei/zi 
        intrare piscine copii p@na la v@rsta de 16 ani peste 6 zile = 3 lei/zi 

   Art.1 va avea urm`toarea form` ]i con\inut; 
a. Taxa intrare/utilizare bazin cu ap` sulfuroas` se stabile]te [n cuantum de 10 
lei/persoan`; 
b. Pentru copiii [n v@rst` de p@n` la 16 ani inclusiv, taxa intrare/utilizare bazin cu 
ap` sulfuroas` se stabile]te [n cuantum de 5 lei/persoan`. 

        c. intrare piscine adul\i-[ntre 6 – 10 zile = 8 lei/zi 
        d.                                     peste  10 zile = 6 lei/zi 
        e.intrare piscine copii p@na la v@rsta de 16 ani peste 6 zile = 3 lei/zi 
   Art.2 – Celalte prevederi ale HCL nr.41/2010 r`m@n neschimbate 
Hot`r@rea se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, Serviciului public - 

Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrat` a sta\iunii B`ile Ol`ne]ti", 
Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea ]i va fi adus` la cuno]tin\` public` prin afi]are. 

 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                BAICU VASILE 

 
Contrasemneaz` 

SECRETAR, 
                                                                                      Jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 

 
 
Băile Olăneşti, 30 iunie 2014 


