
                                ROMANIA                                                                                
                          JUDETUL BIHOR                                                                                   
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIŞLAZ

  H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Ştrandului  termal din Chişlaz

          Analizând expunerea de motive cu nr.570/7 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor 
pentru utilizarea Ştrandului termal Chişlaz,prezentată de domnul Kosztandi Mihai,primarul 
comunei,
           Văzând raportul de specialitate cu nr.571/7 februarie 2018 , raportul de avizare al 
comisiei de specialitate a consiliului local i procesul verbal nr.573/7.02.2017 privind  ș
aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională,ț

Având în vedere prevederile :
            - art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare;

- art.484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
          

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1),  alin. (2) lit. c) şi  d),art.45  şi ale art.115
alin.1  lit.b)     din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,   cu
modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul local al comunei Chişlaz,întrunit în şedinţă ordinară,cu  11 voturi “pentru” i 1ș
vot “împotrivă” din numărul total de 13 consilieri în func ie i ț ș 12 consilieri prezen i:ț

    H O T Ă R Ă Ş T E :
 Art. 1.  Se aprobă tarifele pentru utilizarea Ştrandului  termal Chişlaz,  judetul Bihor,

pentru anul 2018, conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
      

 Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul contabilitate .

 Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică:
                             -Instituţiei Prefectului - judeţul Bihor;
                             -Primarului comunei Chişlaz;
                             -Compartimentului contabilitate;
                             -se aduce la cunoştinţă prin afişaj public.
                                                          
                        Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                            Gavril Demjen
                                                      

                                                                                                                Contrasemnează ,  
                                                                                                                        Secretar,
                                                                                                                     Ioan Tiriteu
                                                
                                                                               
                                                                   
Nr.6  din 28 februarie 2018.



                                                                 ANEXA La H.C.L. nr.6  din  28 februarie 2018

Tarife pentru utilizarea Ştrandului  termal Chişlaz

Nr.
crt.

Denumire tarif Valoarea/zi Valoare
abonament/10 zile

1. Tarif utilizare - adulţi 15 lei 120 lei
2. Tarif  utilizare -copii sub 6

ani 
gratuit gratuit

3. Tarif  utilizare- 
elevi,studenţi,veterani de 
razboi,pensionari

10 lei 80 lei

4. Tarif  utilizare – persoane 
cu handicap

8 lei 60 lei

5. Acces în trand după ora ș
20

20 lei

6. Acces în trand la Ș
evenimente

20 lei

7. Tarif închiriere căsuţe: 
2 paturi

3 paturi

 
70 lei/24 ore (inclus acces baie i ș
ma ină)ș
 100 lei/24 ore(inclus acces baie i ș
ma ină)ș

 
8. Tarif  campare cu cort 20 lei/zi adulţi şi 10 lei/copil

fiind inclus şi preţul de intrare la 
ştrand

9. Tarif campare rulota 25 lei/adult/24 ore
10 lei/copil

10. Acces auto(fără cazare) 25 lei

  
              NOTA:1) Persoanele menţionate la punctul 3 - vor face dovada încadrării lor prin
documente  justificative:  adeverinţă,  carnet  de  elev,  carnet  de  veteran  de  război,  certificat
medical etc.
                           2)Intrarea cu autoturisme în incinta ştrandului este permisă numai turiştilor
cazaţi în ştrandul termal. 

                                                                 


	H O T Ă R Â R E

