
   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea taxei de utilizare a Stadionului ”Aurel Țicleanu”

al Orașului Bumbești – Jiu, pentru activități sportive
      

Consiliul  local al Oraşului Bumbeşti - Jiu, judeţul Gorj,  
Având în vedere:
- Cererea A.S. Primavera Târgu Jiu nr. 11525 / 08.10.2019 ;
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Bumbești Jiu nr. 12280 / 24.10.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentului buget finanțe contabilitate , înregistrat sub nr. 12284 

/ 24.10.2019;
- Prevederile art. 484 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;
- Prevederile art. 30, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129, alin. 2, lit.b coroborat cu alin. 4, lit. c din OUG nr.57 / 2019 privind Codul 

Administrativ, 
               -     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

În temeiul art. 139, alin. 1 coroborat cu art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ,

H O T A R A S T E :

  Art. 1  Se aprobă taxa pentru utilizarea Stadionului ”Aurel Țicleanu” al Orașului Bumbești - Jiu, 
județul Gorj, după cum urmează:

  a)   Gratuit - fără plată,  pentru competițiile / meciurile sportive la care participă copii si adulti din   
Orașul Bumbești Jiu;
                b)  Taxă în cuantum de 100 lei / eveniment, pentru competițiile / meciurile sportive la care participă 
copii minori de vârstă școlară din altă localitate ; 
                c)  Taxă de 1000 lei / eveniment, pentru competițiile / meciurile sportive la care participă adulți din 
altă localitate  .
 

Art. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de Primarul Oraşului Bumbeşti - Jiu, 
prin compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia.  

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Orașului Bumbești - Jiu, persoanelor 
nominalizate cu ducerea la îndeplinire, Instituției Prefectului - Județul Gorj pentru exercitarea controlului de 
legalitate și adusă la cunoștința publică prin afisare pe site-ul institutiei.  
                                                               
                                                                                                                  Adoptata astazi :  31.10.2019

           Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza pentru legalitate ,
                    CONSILIER,                                          SECRETAR  GENERAL,

         Ing. CÎRLEA DAFIN                                                                Jr. NICOLAE BUCSENARU

 Nr. 116                                                                           Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,                
 Bumbesti-Jiu                                     - consilieri impotriva, - abtineri,  din cei  15 consilieri  prezenti                    
                                                                 la  sedinta  ordinara,   din  totalul de 17 consilieri  in functie.   
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