
 
 
 

cu privire la modificarea 

 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, jude
şedinţă extraordinară în data de 19 iulie 2021; 
         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 
15.07.2021 prin care se propune 
Municipal de Înot Câmpulung

- Raportul de specialitate al Direc
Dezvoltare Urbană nr. 
pentru utiliarea Bazinului

- Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 
contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.20214 
Municipal de Înot; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit. s d
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare;

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227
și completările ulterioare;

- prevederile art. 30, alin. 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale consiliului local;
În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonan

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

Primarul Municipiului Câmpulung

 Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
Câmpulung, tarife prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. – Tarifele încasate pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 

Câmpulung se fac venit la bugetul local al Municipiului Câmpulung
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 tarifelor pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
Câmpulung 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 19 iulie 2021;  

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 
15.07.2021 prin care se propune modificarea tarifelor pentru utilizarea Bazinului 
Municipal de Înot Câmpulung; 
Raportul de specialitate al Direcției Economice și Fiscal și Serviciului de 
Dezvoltare Urbană nr. 20877 din 15.07.2021 cu privire la 
pentru utiliarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 
contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.20214 și preluarea Bazinului 

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit. s din Ordonan
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare; 

art. 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, 
i completările ulterioare; 

rt. 30, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale consiliului local;
În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Primarul Municipiului Câmpulung 
PROPUNE : 

 
 

Se aprobă tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
Câmpulung, tarife prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

Tarifele încasate pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
it la bugetul local al Municipiului Câmpulung

 

tarifelor pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 

țul Argeș, întrunit în 

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 20876 din 
tarifelor pentru utilizarea Bazinului 

ției Economice și Fiscal și Serviciului de 
din 15.07.2021 cu privire la modificarea tarifelor 

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 
și preluarea Bazinului 

in Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale consiliului local; 
ța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

Se aprobă tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
Câmpulung, tarife prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

Tarifele încasate pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot 
it la bugetul local al Municipiului Câmpulung.  



 
 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 
Urbană din cadrul aparatului de specialita

 
Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 

cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 
Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţ
de Dezvoltare Locală. 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inițiator,
Primar

Elena – Valerica LĂSCONI  

 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 
Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung.

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 
cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 
Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale şi Serviciul 

                                 Municipiul Câmpulung, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

țiator, 
Primar 

Valerica LĂSCONI   
Secretar general,
Ramona Simion

 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 

te al Primarului Municipiului Câmpulung. 

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 
cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul 

iei Economice şi Fiscale şi Serviciul 

Municipiul Câmpulung, 2021  
 
 

Avizat,  
Secretar general, 
Ramona Simion 

 



Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung

 

Nr. 
crt. 

Denumire

1. 
 

Acces bazin elevi, studen
pensionari  

2. Acces bazin adul

 3.  Acces bazin elevi, studen
pensionari 

4.  Acces bazin adul

5. Acces bazin elevi, studen
pensionari 

6.  Acces bazin adul

Ședință = 50 minute  

** Tariful se aplică la primul acces.  

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 
dispinibile cu  respectarea măsurilor COVID. 

 

 

 

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre
 
 

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung

 

Denumire UM 

azin elevi, studenți, lei / ședință 
 

Acces bazin adulți  lei / ședință 

azin elevi, studenți, lei / 3 ședințe**

Acces bazin adulți  lei / 3 ședințe**

azin elevi, studenți, lei / 4 ședințe**

Acces bazin adulți  lei / 4 ședințe**

 

** Tariful se aplică la primul acces.   

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 
dispinibile cu  respectarea măsurilor COVID.  

Primar,  
Elena – Valerica LĂSCONI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre 

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung 

Tarif  
cu TVA 
propus 

 15 
 

 25 

ședințe** 35 

ședințe** 65 

țe** 45 

țe** 75 

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 



 

Nr. 20876 din 15.07.2021 

la proiectul de hotărâre cu privire la 
Bazinului Municipal de Înot Câmpulung

 
 
 
 

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 
Municipiul Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și aprobă preluarea 
Bazinului Municipal de Inot în administrare proprie. 

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 
ansamblu alcatuit din teren, constructii, instalatii 
bazinului.  
 Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s
urmare a instituirii stării de urgen
raspandirii coronavirusului SARS
Romaniei nr. 195/2020, așa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 
alertă pe teritoriul României. 
 În vederea reluării activită
tarifele ce se vor utiliza.  
 Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan
locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și preveder
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
 Art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan
și completările ulterioare prevede : 
"Taxe speciale pentru funcţio
    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.
    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
    (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

 

 
                                                                                                  

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru utilizarea 

Bazinului Municipal de Înot Câmpulung  

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 

și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și aprobă preluarea 
Municipal de Inot în administrare proprie.  

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 
ansamblu alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta 

Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s
urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia 
raspandirii coronavirusului SARS-Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui 

șa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 
alertă pe teritoriul României.  

În vederea reluării activității Bazinului Municipal de Înot este necesar a se stabili 

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan

și completările ulterioare, precum și preveder
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
i completările ulterioare prevede :  
Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

 

                                                                                                  
 

tarifelor pentru utilizarea 
 

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 

și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și aprobă preluarea 

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 

si dotari ce intra in componenta 

Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s-a suspendat ca 
ță pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia 

tata prin Decretul Presedintelui 
șa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 

ții Bazinului Municipal de Înot este necesar a se stabili 

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice 

și completările ulterioare, precum și prevederile art. 484 din 
și completările ulterioare.  

țele publice locale, cu modificările 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 



funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 
respective. 
    (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora ş
publicate pe pagina de internet sau în presă.
    (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 
15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 
autoritatea deliberativă care a adopta
contestaţiilor primite. 
    (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s
au instituit taxele respective.".

Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
completările ulterioare, prevede : "
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 
speciale. 
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 
sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 
acestui tip de serviciu. 
(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucur
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 s
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020. 
 Tarifele propuse pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot sunt următoarele: 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire

1. 
 

Acces bazin elevi, studen
pensionari  

2. Acces bazin adul

 3.  Acces bazin elevi, studen
pensionari 

 
iciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 

(4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora ş
publicate pe pagina de internet sau în presă. 

(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 
15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 
autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra 

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s

taxele respective.". 
Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

completările ulterioare, prevede : "Taxe speciale 
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 

precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
ureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 

cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 

t obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti." 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 s-au stabilit tarifele pentru 
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020. 

Tarifele propuse pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot sunt următoarele: 

Denumire UM 

azin elevi, studenți, lei / ședință 
 

Acces bazin adulți  lei / ședință 

azin elevi, studenți, lei / 3 ședințe**

 

iciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 

(4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 

(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 
15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 

t hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra 

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-

Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
ureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 

cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 

t obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
 

au stabilit tarifele pentru 
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020.  

Tarifele propuse pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot sunt următoarele:  

Tarif  
cu TVA 
propus 

 15 
 

 25 

ședințe** 35 



4.  Acces bazin adul

5. Acces bazin elevi, studen
pensionari 

6.  Acces bazin adul

Ședință = 50 minute  

** Tariful se aplică la primul acces.  

 

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 
dispinibile cu  respectarea măsurilor COVID. 

Articolul 129 din Ordonanta de Urgen
administrativ, cu modificările 
local de a avea inițiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de in
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 
orasului sau municipiului.  
 Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetățenilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activită
înot.  

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 2021 a fost aprobat 
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de
nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România.
 Față de cele prezentate, 
Campulung proiectul de hotarare cu privire la 
Bazinului Municipal de Înot Câ
 
 
 

 

 

Acces bazin adulți  lei / 3 ședințe**

azin elevi, studenți, lei / 4 ședințe**

Acces bazin adulți  lei / 4 ședințe**

 

** Tariful se aplică la primul acces.   

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 
dispinibile cu  respectarea măsurilor COVID.  

Articolul 129 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede atribuția consiliului 

țiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de in
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 

Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 
enilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activită

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 2021 a fost aprobat 
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de
nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România. 

ță de cele prezentate, propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Campulung proiectul de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru utilizarea 
Bazinului Municipal de Înot Câmpulung. 

Primar, 
Elena – Valerica LĂSCONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ședințe** 65 

țe** 45 

țe** 75 

Accesul în incinta Bazinului Municipal de Înot se face în limita locurilor 

ță a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
și completările ulterioare, prevede atribuția consiliului 

țiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 

Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 
enilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activități sportive de 

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 2021 a fost aprobat 
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de 

Consiliului Local al Municipiului 
tarifelor pentru utilizarea 



Nr. 20877 din 15.07.2021 

                                                                                                   

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu privire la 

Bazinului Municipal 
 
 
 
 

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 
Municipiul Câmpulung și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și apro
Bazinului Municipal de Inot în administrare proprie. 

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 
ansamblu alcatuit din teren, c
bazinului.  
 Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s
urmare a instituirii stării de urgen
raspandirii coronavirusului SARS
Romaniei nr. 195/2020, așa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 
alertă pe teritoriul României. 
 În vederea reluării activită
tarifele ce se vor utiliza.  
 Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan
locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 484 din
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
 Art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan
și completările ulterioare prevede : 
"Taxe speciale pentru funcţionarea unor 
    (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale.

 

                                                                                               
 

           
                                                                                                   

Elena Valerica LASCONI

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea tarifelor pentru utilizarea 

Bazinului Municipal de Înot Câmpulung  

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 

și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și apro
Bazinului Municipal de Inot în administrare proprie.  

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 
ansamblu alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta 

Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s
urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia 

sului SARS-Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui 
șa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 

alertă pe teritoriul României.  
În vederea reluării activității Bazinului Municipal de Înot este necesar a se

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finan

și completările ulterioare, precum și prevederile art. 484 din
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
i completările ulterioare prevede :  
Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 

 

                                                                                

             Se aprobă,  
                                                                                                   Primar 

Elena Valerica LASCONI 
 
 
 
 

modificarea tarifelor pentru utilizarea 
 

Prin Hotărârea nr. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 
ia act de încetarea contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.2014 încheiat între 

și S.C. Edilul C.G.A. S.A. Câmpulung și aprobă preluarea 

Astfel, Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, 
face parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un 

onstructii, instalatii si dotari ce intra in componenta 

Începând cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de înot s-a suspendat ca 
ță pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia 
Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui 

șa cum a fost prelungită, iar ulterior prin instituirea stării de 

ții Bazinului Municipal de Înot este necesar a se stabili 

Tarifele pentru utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung au fost stabilite 
având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice 

și completările ulterioare, precum și prevederile art. 484 din 
și completările ulterioare.  

țele publice locale, cu modificările 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 



    (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
    (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 
funcţionare a serviciilor public
respective. 
    (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 
publicate pe pagina de internet sau în presă.
    (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 
15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 
autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se
contestaţiilor primite. 
    (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s
au instituit taxele respective.".

Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
completările ulterioare, prevede : "
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, precum şi 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 
speciale. 
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 
sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 
acestui tip de serviciu. 
(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 s
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020. 

Articolul 129 din Ordonanta de Urgen
administrativ, cu modificările 
local de a avea inițiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 
orasului sau municipiului.  

 
mul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 

se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

reţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 

activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 

(4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 

pagina de internet sau în presă. 
(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 

15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 
autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra 

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s

tive.". 
Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

completările ulterioare, prevede : "Taxe speciale 
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
ă caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 

cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 

legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti." 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 s-au stabilit tarifele pentru 
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020. 

Articolul 129 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
icările și completările ulterioare, prevede atribuția consiliului 

țiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 

 

mul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

(3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi 

e de interes local, pentru care se propun taxele 

(4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor 
speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi 

(5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 
15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, 

întruneşte şi deliberează asupra 

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-

Articolul 484 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 

(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
ă caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi 

cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 

legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului 
 

au stabilit tarifele pentru 
utilizarea Bazinului Municipal de Înot Câmpulung pentru anul 2020.  

ță a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
și completările ulterioare, prevede atribuția consiliului 

țiativa și hotărăște, in conditiile legii, in toate problemele de interes 
local si exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 



 Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activită
înot.  

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 20
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de 
nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România.
 Față de cele prezentate, se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
aprobarea proiectului de hotarare cu privire la 
Bazinului Municipal de Înot Câmpulung
 
 
 

Direcția Economică și Fiscală,
Director executiv, 

Violeta IARCA 

 
Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 

cetatenilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activită

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 20
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de 
nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România. 

ță de cele prezentate, se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
proiectului de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru utilizarea 

Bazinului Municipal de Înot Câmpulung. 

ția Economică și Fiscală, 
 

Serviciul de dezvoltare urbana,
Consilier superior, 

Roxana TATULESCU
 

 

 

Deschiderea bazinul de înot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Câmpulung prin asigurarea accesului la activități sportive de 

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 301 / 2021 a fost aprobat 
Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de 

ță de cele prezentate, se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
modificarea tarifelor pentru utilizarea 

Serviciul de dezvoltare urbana, 
Consilier superior,  

Roxana TATULESCU 


