
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

HOTĂRÂREA NR.  173/2022
cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor

echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru
sezonul de iarnă 2022-2023

Consiliul   local   al   orașului   Covasna,   întrunit   în   ședința extraordinară
din  data  de  15  decembrie  2022,   şedinţă  legal   constituită,   fiind   prezentă
majoritatea  consilierilor  în  funcţie (13) din totalul de 17 consilieri locali aleşi,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate,  avizul  comisiilor:  juridice  şi  pentru  administraţia  publică  locală,
apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele
religioase  şi  alte  drepturi,  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice
și comerț pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultară şi silvicultură
precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului Covasna,

Având în vedere prevederile:
-  Ordinul  Prefectului  Judeţului  Covasna nr.  237/23.10.2020 privind
constatarea  îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a  Consiliului  Local  al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
-HG  263/2001-  privind  amenajarea,  omologarea,  întreţinerea  şi  exploatarea
pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată
-OG  nr.  58/1998 -  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  de  turism în
România, cu modificările şi completările ulterioare 
-Ordinul 491/2001- privind omologarea, amenajarea, întreţinerea  şi exploatarea
pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement
-Art. 20 alin. (1) lit. ,,b" şi „e" din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare
-Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 şi art. 196
alin. (1), lit. a) și art. 243  alin. (1), lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;



Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. -  Se aprobă instituirea tarifelor de închiriere echipamente sportive,
valabile pentru sezonul de iarnă 2022-2023, astfel:

- Închiriere echipamente schi complet (clăpari şi schiuri)  -  40 lei/zi
(din care 20 lei/pereche clăpari, 20 lei/pereche schiuri)

- Închiriere sănii - 15 lei/2 ore
- Închiriere colaci zăpadă/snow tube - 30 lei/2 ore
- Închiriere patine – 12 lei/pereche/serie (interval de 90 minute)

Art. 2. - (1) Închirierea  echipamentelor sportive la pârtia de schi  va fi
efectuată  de persoanele desemnate de Primarul Oraşului Covasna,  iar sumele
încasate vor fi depuse la caseria Primăriei Oraşului Covasna, zilnic, în zilele
lucrătoare.

                   (2) Aceste echipamente se vor închiria pe baza cărţilor de identitate.

Art. 3.  - În cazul nerestituirii echipamentelor sportive închiriate  se  va
încheia un proces verbal de constatare de către responsabilul gestionar, urmând
ca  prin  dispoziţia  Primarului  să  se  impute  valoarea  echipamentelor  sportive
închiriate, dublată.

Art.  4.  -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  va  ocupa  Primarul
oraşului.

Art. 5.  - Prezenta hotărâre intră în  vigoare după  aducerea ei la cunoştinţă
publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        VATÁNY FERENC                                                         Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL 
AL ORAȘULUI COVASNA,

                                                                                       VASILICA ENEA
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