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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe şi tarife pentru utilizarea
terenurilor de tenis si minifotbal proprietatea municipiului Orăştie situate in
str.Pricazului, f.n

Conform HCL Nr. 71/2013 şi HCL Nr. 47/2015, pentru terenurile de tenis de câmp şi de
minifotbal din str. Pricazului f.n. proprietatea Municipiului Orăştie, s-au stabilit tarifele de
închiriere practicate de admnistratorul bazei sportive.
Conform adresei nr.3514/22.03.2017 primită de la CSM Dacia Orăştie 2010,
conducerea propune spre dezbatere Consiliului Local oportunitatea de a modifica tarifele
pentru închirierea terenurilor de tenis de câmp şi minifotbal din str. Pricazului f.n., datorită
unor mici disfuncționalități care apar cu timpul (ora) închirierii la tenis de câmp şi cu taxa
redusă pentru elevi/studenți la minifotbal. Aceste probleme au dus şi la izbugnirea unor mici
conflicte (de multe ori) între administratorul bazei sportive şi persoanele ce-şi doreau
închirierea unui teren, datorită modului de calcul mai greu de înțeles de către solicitanți.
Luând în considerare principiul accesului unui număr cât mai mare de cetățeni la
aceste terenuri sportive şi încurajarea unui stil de viață sănătos al copiilor din Orăştie, ținând
cont şi de necesitatea practicării unui sport de către toate categoriile de vârstă, vin în fața
Consiliului Local cu următoarele propuneri:
Pentru terenul de tenis pe zgură, propun ca tariful să scadă de la 20 lei/oră, la 15
lei/oră. Având în vedere că majoritatea jucătorilor închiriază terenul 1,5 ore, propun ca
pentru acest interval orar tariful să fie 20 lei/1,5ore. Atunci când terenul este închiriat numai
de elevi şi studenți care îşi pot dovedi calitatea aceasta cu un carnet vizat şi ştampilat pe anul
în curs (inclusiv poză), tariful să fie de 10 lei/oră şi 15 lei/1,5 ore.
Pentru terenul de minifotbal, tariful să scadă de la 50 lei/oră la 40 lei/oră. Pentru
elevi şi studenți, pe baza carnetului vizat şi ştampilat de instituția de învățământ (inclusiv

poză), accesul să fie gratuit între orele 8.00-13.00, în timpul vacanțelor şcolare, dacă toți
jucătorii sunt elevi/studenți.
Pentru prima dată de la inaugurarea locației sportive de pe str. Pricazului în 2001, ne
pregătim să putem închiria şi echipament de joc celor interesați să închirieze un teren
sportiv. Astfel, pentru o minge de fotbal, tariful închirierii va fi de 5 lei/2 ore, pentru o
rachetă de tenis 5 lei/2 ore şi pentru un set de 4 mingi de tenis 5 lei/2 ore.
Având în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare de către Consiliul
Local prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.
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