ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea sălii de sport
Consiliul local Pogoanele , judetul Buzau ;
Avand in vedere :
-

Raportul d-lui. viceprimar, înregistrat sub nr. 7689/2008, prin care propunem stabilirea de tarife
privind închirierea sălii de sport;
- expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele , inregistrat sub nr. 7688/2008 ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele , inregistrat sub nr.
7687/2008 ;
- prevederile H.G. nr.1348/2001 –privind atestarea domeniului public al judetului Buzau , precum, si
al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Buzau , ,anexa nr.5 , inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al orasului Pogoanele ;
- prevederile art.166 alin. 4 şi alin. 6 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. 1 şi 2 lit. c şi alin. 5 lit. a din Legea 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin(1) , (2) litera (c) si (5) litera „a”, art.45 alin (1) si (2) si art.115 alin.(1)
litera „b” din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare .
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă tarifele minime pentru închirierea sălii de sport conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Veniturile realizate din aceste închirieri se vor depune la Primăria oraşului Pogoanele, în
cont nr. ROTREZ17021300205xxxxx.
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor
interesate .
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier prof. ICHIM ION
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ,
EC.CRISTEA ICHIM
Nr. 48/ 31 octombrie .2008
POGOANELE

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru 0 voturi impotriva 0 abtineri.
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ANEXA
La H.C.L. nr.48/ 31 octombrie 2008
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Activitatea

Tariful

Antrenamente şi competiţii organizate de
către unităţile aparţinătoare Inspectoratului
Şcolar Judeţean Buzău
Antrenament al echipei de fotbal „Olimpia
Pogoanele”
Activităţi sportive pentru asociaţii
particulare şi persoane fizice
Închirieri ocazionale pentru zilele de
Sîmbătă şi Duminică pentru desfăşurarea
unor activităţi sportive şi culturale
Închirierea sălii de sport în zilele lucrătoare

Gratuit

VICEPRIMAR,
DUMITRU CONSTANTIN

Gratuit
30 lei/ora
700 lei/zi
x

