ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 634/10.12.2021

H O T Ă R Â R E A nr._______
din ___________________2021
privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul Municipal Arad
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr.
93713/10.12.2021,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă – Serviciul Evidență
și Administrare Domeniul Public – Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 93716/10.12.2021,
Având în vedere Hotărârea nr. 349/2017 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de
agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad,
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 508/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad
privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de
administrare, amenajare, întreţinere şi exploatare a zonelor de agrement – Ştrandul Neptun şi Patinoarul
Municipal și ale Hotărârii nr. 511/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea
documentației de atribuire a serviciului public de administrare a zonelor de agrement din municipiul Arad –
Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal, cu Anexa nr.1 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de
administrare, amenajare, întreținere și exploatarea a zonelor de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul
Municipal Arad, cu numărul 75321/01.10.2019,
Ținând seama de prevederile art. 28 lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de adresa nr. 6236/25.11.2021 a SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria
Municipiului Arad cu numărul 90.386/26.11.2021 prin care solicită aprobarea tarifelor pentru zona de
agrement - Patinoarul Municipal Arad, avizate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.
23 din 22 noiembrie 2021,
Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (14), art. 139 alin.
(1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea zonei de agrement - Patinoarul Municipal Arad, prevăzute
în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad se modifică și se completează
corespunzător prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Recons SA Arad și se comunică, celor
interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Compartimentul Guvernanță Corporativă
Red./Dact. D.C./D.C
Cod: PMA-S4-01

SECRETAR GENERAL

.

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. _______din___________2021
a Consiliului Local al Municipiului Arad

TARIFE PATINOAR MUNICIPAL ARAD
A. Tarife pentru sezonul de iarnă:

Nr. crt.

tarife

lei

1.

Tarif intrare (copii, adulți) pentru 1 oră

30

2.

Închiriere patine 1 oră

15

3.

Tarif ascuțit patine

18

4.

Tarif intrare pentru grupuri organizate ale
instituțiilor de învățământ
Tarif închiriere patine pentru grupuri
organizate ale instituțiilor de învățământ

21

5.

11

B. Tarifele de închiriere pentru sezonul vară – toamnă:
Nr. crt.

tarife

lei

1.

Tarif pentru închiriere teren fotbal 1.800 mp

190 lei/oră

2.

Tarif pentru închiriere teren fotbal 900 mp

75 lei/oră

3.

Tarif pentru închiriere teren fotbal 450 mp

37 lei/oră

4.

Închiriere căsuţe scop comercial

2,5
euro/mp/lună

5.

Închiriere teren zona parcare

1,5
euro/mp/lună

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 93.713/10.12.2021

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu aplicarea art. 37 din
Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin
Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad îmi exprim iniţiativa de promovare
a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea tarifelor pentru utilizarea zonei de
agrement Patinoarul Municipal Arad”, în susţinerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare,
întreținere și exploatarea a zonelor de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, cu
numărul 75321/01.10.2019,
Ca urmare a adresei SC Recons SA nr. 6236/25.11.2021 și a Notei de fundamentare privind
veniturile și cheltuielile în zona de agrement Patinoarul Municipal Arad, cu nr. 5995/12.11.2021,
Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind modificarea
tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul Municipal Arad, în forma propusă ca anexă la
proiectul de hotărâre.

P R I M A R,
Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad
Direcţia Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 93.716/10.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: modificarea tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul Municipal
Arad.
Considerente tehnice:
Prin adresa numărul 6236/25.11.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul
90386/26.11.2021, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement - Patinoarul Municipal Arad.
Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea
modificării tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement - Patinoarul Municipal Arad, aceasta fiind
justificată prin Nota de fundamentare cu numărul 5995/12.11.2021, atașată adresei de solicitare.
Propunerile de modificare a tarifelor cât și Nota de fundamentare, au fost avizate de către
Consiliul de Administrație al SC Recons SA, prin Decizia nr. 35 din 22.11.2021 și de către Adunarea
Generală a Acționarilor SC Recons SA, prin Hotărârea nr. 23 din 22.11.2021.
Considerente juridice:
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările
ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației
publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la:
j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului
public și privat”
- Prevederile art.13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare,
amenajare, întreținere și exploatarea a zonelor de agrement - Ștrandul Neptun și Patinoarul
Municipal Arad, cu numărul 75321/01.10.2019.
Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem prezentarea spre aprobare
Consiliului Local al Municipiului Arad a tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul
Municipal Arad, în forma avizată de către Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Recons SA
Arad, aviz exprimat prin Hotărârea nr. 23/22.11.2021.

Director Executiv,
Ștefan SZUCHANSZKI

Şef Serviciu,
Mihaela BALAȘ

Consilier,
Daniela CREȘTIN

Vizat de legalitate,
__________________________

