
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea unor măsuri pentru utilizarea terenului de sport sintetic din 

comuna Țibucani, județul Neamț 
 

 
 CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit 
în şedinţa  ordinară din data de 24 aprilie 2019; 

Văzând Expunerea de motive a primarului Nr.2865 din 22.04.2019 și raportul de 
specialitate al Dl. Consilier Juridic Ambrosă Cosmin-Vasile Nr.2875 din 22.04.2019;  

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale coroborate cu prevederile art. 486 alin.(2) din Legea nr.227/2015 codul 
fiscal 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 69/2000 privind educația și sportul.  
În conformitate cu art.36. alin.(2) lit.” și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport 
sintetic din comuna Țibucani, județul Neamț prevăzut în Anexa Nr.1 parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se stabilește taxa locală pentru utilizarea terenului de sport sintetic din 

comuna Țibucani, județul Neamț de către persoanele fizice și juridice, altele decât 
preșcolarii și elevii din sistemul de educație și învățământ din comuna Țibucani, județul 
Neamț, în cuantum de 25 lei/ora pentru orice tip de activitate sportivă. 

  
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește  Primarul Comunei 

Țibucani, județul Neamț. 
  
Art.4.  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și  

persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          
 CONSILIER LOCAL,                          SECRETARUL COMUNEI,                                       

RUSU IOAN                            J U R I S T                     
                                AMBROSĂ COCA                                           

  
 
 
Nr. 34 
Adoptată în ședința  ordinară din data 24 aprilie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 
consilieri în funcţie  
Redactat și procesat C. Ambrosă 
24.04.2019 



Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 


