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HOTĂRÂREA  Nr.      /2017  

privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea terenurilor de tenis si 
minifotbal proprietatea municipiului Or ăştie situate in str.Pricazului, f.n 

 
 
         Consiliul Local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara; 
         Având în vedere expunerea de motive a viceprimarului municipiului Orăştie 
nr.4026/31.03.2017; 
 În baza prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată, si ale art.36, alin.(2), 
lit.c, alin.(6), lit.a, pct.6 şi art.45, alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1  : Stabileşte următoarele taxe speciale pentru utilizarea terenului de tenis 
proprietatea municipiului Orăştie situat în str.Pricazului, f.n, după cum urmează : 

- 20 lei pentru utilizarea terenului pentru o oră; 
- 15 lei pentru utilizarea terenului pentru o oră şi 30 minute; 
- 10 lei pentru utilizarea terenului pentru o oră de către elevi şi studenŃi; 

 -   15 lei pentru utilizarea terenului pentru o oră şi 30 minute de către elevi şi 
studenŃi. 
 Art.2  : (1) Stabileşte o taxă de 40 lei/oră pentru utilizarea terenului de minifotbal 
proprietatea municipiului Orăştie situat în str.Pricazului, f.n, care va fi achitată de 
persoanele fizice  care solicită închirierea acestuia. 
 (2) Elevii şi studenŃii vor avea acces gratuit între orele 8 – 13, în timpul 
vacanŃelor, dacă toŃi jucătorii sunt elevi sau studenŃi. 
 Art.3  : Aprobă tarifele pentru închirierea echipamentului de joc, după cum 
urmează : 
 - 5 lei/2 ore pentru închirierea unei rachete de tenis; 
 - 5 lei/2 ore pentru închirierea unui set de mingi de tenis; 
 - 5 lei/2 ore pentru închirierea unei mingi de fotbal. 
 Art.4  : Persoanele interesate pot depune contestaŃie împotriva acestei hotărâri în 
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia la Primăria municipiului 
Orăştie conform art.30 din Legea nr.273/2006 a finanŃelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



  
 Art.5  : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.6  : Prezenta hotărâre se comunică : 
                  -       InstituŃiei Prefectului judeŃul Hunedoara; 
                  -       Primarului  municipiului Orăştie; 
         -       Viceprimarului municipiului Orăştie;    
                  -       DirecŃiei economice; 
         -       C.S.M „Dacia Orăştie 2010”. 
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