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PROIECT DE HOTARÂRE 

privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau , a 
cuantumului taxelor  ce se vor percepe la bazele de agrement din municipiul 

Bacau, începând cu 01.06.2006 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacau 
Având în vedere: 
ü Prevederile art.38 (3) din  Legea nr.215/2001, a administratiei publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
ü Referatul  nr.19617  / 18.05.2006 al Directiei Patrimoniu ; 
ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 

În baza dispozitiilor art.38(2),  lit.,,d” si art. 46(3) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
H o t a r a s t e: 

Art.1. – Se aproba de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau , cuantumul 
taxelor  ce se vor percepe la bazele de agrement din municipiul Bacau , începând cu 
01.06.2006 , dupa cum urmeaza : 
 
INSULA DE AGREMENT          STRANDUL TINERETULUI  SI                      

STRANDUL LETEA 
  

 TAXA 2006 
PROPUSA 

    Taxa intrare adulti/copii 1 leu RON  
Taxa închiriere barca – 1 ora 8 lei RON  
Taxa închiriere teren tenis  
1 ora 

8 lei RON  

 
 
PARCUL GHERAIESTI – Taxa acces auto – 2 lei RON 
 
Art. 2  -  Se scutesc de la plata taxei de intrare în bazele de agrement mai sus 
mentionate, pensionarii  precum si copiii cu vârsta de pâna la 10 ani care sunt însotiti 
de parinti. 
Art.3 – Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, se abroga HCL nr. 113/2005, 
precum si alte prevederi contrare prezentei hotarâri 
 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 

NR. 
DIN     05.2006 
Caleap Fl./ Ex.1/Dos.V-A.5 

 TAXA 2006 
PROPUSA 

Taxa intrare adulti/copii 1 leu RON 
Taxa curs-înot 12 
sedinte(90 min/sedinta)- 
la Strand Letea 
 

 
 

72 lei RON 



ROMÂNIA 
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Primarul Municipiului Bacau  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al 
Municipiului Bacau , a cuantumului taxelor  ce se vor percepe la bazele de 

agrement din municipiul Bacau , începând cu 01.06.2006 
 
 
 
 

Prin referatul nr. din 1.0.2005 înaintat de catre Directia de Patrimoniu se 

propune si se supune aprobarii Consiliului  Local al Municipiului Bacau, noile taxe 

ce se vor percepe la bazele de agrement din municipiul Bacau ( Parcul Gheraiesti, 

Insula de Agrement , Strandul Tineretului si Strandul Letea ). 

Noile taxe sunt care vor fi încasate începând cu data de 01.06.2006 sunt: 

1. taxa intrare adulti /copii – 1 leu RON 

2. taxa închiriere barca/1 ora - 8 lei RON 

3. taxa închiriere teren tenis/ora – 8 lei RON 

4. taxa curs înot 12 sedinte (90 min/sedinta)- la Strandul Letea 

5. taxa acces auto în Parcul Gheraiesti – 2 lei RON 

Se scutesc de la plata taxei de intrare în bazele de agrement mai sus mentionate, 

pensionarii  precum si copiii cu vârsta de pâna la 10 ani care sunt însotiti de parinti. 

          Fata de cele expuse mai sus, va rugam, domnilor consilieri, sa aprobati 

proiectul de hotarâre, în forma prezentata. 

 
 

 
Primarul Municipiului Bacau 

Ing. Romeo Stavarache 
 
 
 
 
 
 

 



 
               ROMÂNIA 
        JUDETUL BACAU 
Primaria Municipiului Bacau 
- Viceprimarul Municipiului Bacau 
- Directia Patrimoniu 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
pentru avizarea proiectului de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul 

Local al Municipiului Bacau , a cuantumului taxelor  ce se vor percepe la bazele 
de agrement din municipiul Bacau , începând cu 01.06.2006 

 
 

 

 
S-a analizat proiectul de hotarâre si documentatia de initiere a acestuia si s-a 

constatat ca sunt respectate conditiile de  oportunitate în elaborarea  acestuia. 

       Proiectul de hotarâre privind aprobarea noilor taxe ce se vor percepe la bazele 

de agrement din municipiul Bacau începând cu 01.06.2006 este justificat, taxele care 

sunt acum în vigoare din anul 2005 , pe de o parte sunt exprimate în lei vechi, iar pe 

de alta parte prin noua hotarâre a fost introdus o facilitate pentru cetatenii 

municipiului Bacau, si anume -  accesul gratuit pentru pensionari si copii sub vârsta 

de 10 ani care sunt însotiti de parinti. 

Avizam favorabil proiectul de hotarâre.   

 

 

 Viceprimarul Municipiului Bacau Directia Patrimoniu, 

Ing. Scripat Constantin             Ing. Tanaselea Sorin 

___________________ _____________________ 

 


