ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.liS din 31 mai 2010 privind aprobarea noilor tarife
de Închiriere a serviciilor prestate de Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, În zona de
agrement constituită pe structura lacului din parcul "Mihai Eminescu" din municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire Ia modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 115 din 31 mai 20JO privind aprobarea noilor tarife dc închiriere a serviciilor prestate
de Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, în zona de agrement constituită pe structura lacului din
parcul "Mihai Eminescu" din municipiul Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului financiar-contabilitate din cadrul Direcţiei
Servicii Publice, Sport şi Agrement şi Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate a Consiliului Local;
în baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. d) şi alin.(6) lit. a) pct. 5, 6 şi 19 din Legea nr. 215/200 I
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, Ordonanţe! Guvernului nr.71/2002 privind organizarea
şi functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată,
modificată şi completată prin Legea nr.3/2003 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 108112 iulie 2016 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Directiei Servicii Publice, Sport şi Agrement,
având în vedere prevederile art.? din Legea nr.5212003 privind transparenţa decizională în
administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.2 I5/200 1, republicată, cu
modificările şi cornpletările ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art.I, Litera a) şi litera b) ale articolului nr.! din Hotărâre a Consiliului Local nr. 115 din 31 mai
2010 privind aprobarea noilor tarife de închiriere a serviciilor prestate de Serviciul public de administrare
baze sportive şi zone agrement în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul "Mihai
Eminescu" din municipiul Botoşani, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
" a) pentru închirierea unei barci cu vâsle de capacitate maximă 4 persoane sau a unei hidrobiciclete de
capacitate maximă 2 persoane, tariful este de 0,5/lei/ minut.
b} pentru accesul la toate facilităţile oferite in aria
de 0.25 leii minut/ utilizator. "

numită

Art.2. Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement se
necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Iulian Blaga

Botoşani,

Nr.

29 iunie 201?

"zona de agrement pentru copii", tariful este

mandatează să

perfecteze toate procedurile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Gina Oana Georgescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor tarife de închiriere a serviciilor prestate de Serviciul public de
administrare baze sportive şi zone agrement în zona de agrement constituită pe structura lacului
din parcul "Mihai Eminescu" din municipiul Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea noilor tarife
de închiriere a serviciilor prestate de Serviciul public de administrare baze sportive şi zone agrement în
zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul "Mihai Eminescu";
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului public de administrare a bazelor sportive şi
zone agrement şi al serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a
Consiliului local,

în baza dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.(d şi alin.6Iit.(a pct. 5, 6 şi 19 din Legea nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.3/2003,
având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

in temeiul art. 45 din Legea
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei

publice locale nr.215/200I,

republicată,

cu

HOTĂRĂşTE:

Art.I Se aprobă noile tarife de inchiriere a serviciilor prestate în zona de agrement constituită pe
structura lacului din parcul "Mihai Eminescu" din municipiul Botoşani, după cum urmează:
a) pentru închirierea unei barci cu vâsle de capacitate maximă 4 persoane sau a unei
hidrobiciclete de capacitate maximă 2 persoane, tariful este de 12 lei/30 minute.
b) pentru accesul la toate facilităţile oferite în aria numită "zona de agrement pentru copii",
tariful este de 0.35 lei/ minutui.
c) pentru închirierea unei căsuţe din lemn amplasate în parcul "Mihai Eminescu",pentru
desfăşurarea de activităţii economice, şi de altă natură, tariful este de 12 lei/zi.
Art.2 Tarifele stabilite pentru serviciile oferite de Serviciul public de administrare baze sportive şi
zone agrement, conform prezentei hotărâri, conţin TVA.
Art.3 Închirierea se face prin licitaţie/atribuire directă în funcţie de cereri şi de disponibilităţi.
ArtA În cazul implementării modalităţii de tarifare electronice, prin utilizarea unui program agreat,
fracţiile de minut ce vor rezulta se vor rotunjii, în minus pentru cele mai mici sau egale cu 30 de
secunde până la minutul anterior şi În plus pentru fracţiile mai mari de 30 de secunde pâna la minutul
unmător.

Art.5 Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone Agrement se mandatează
toate procedurile necesare ducerii la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Elena Lazarec
Botoşani,

Nr.llS

31 mai 2010

să

perfecteze

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOŞANI
PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT
sediu social: Botoşani, Calea Naţională nr. 64, Cod poştal - 710028
adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Codrulul nr.16, Cod poştal- 710375
Tel.: 0331/710613, Fax: 03311710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.polivalenta.ro, e-mail; secretariat@polivalenta.ro
DIRECŢIA SERVICII

Către:

Consiliul Local Botoşani

Vă

transmitem alăturat Raportul de specialitate şi Proiectul Hotărârii Consiliului Local,
În vederea supunerii spre aprobare a noilor tarife de Închiriere a serviciilor prestate de
Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement, În zona de agrement constituită pe structura
lacului din parcul "Mihai Eminescu", din municipiul Botoşani.

Director,

!

MUNICIPIUL BOTOŞANI
PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT
sediu sociai: Botoşani, Calea Naţională nr. 64, Cod poştal -710028
adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Codrului nr.16, Cod poştal-710375
Tel.: 0331f710613, Fax: 0331f710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.polivafenta.ro. e-mail: secretariat@polivalenta.ro
DIRECŢIA SERVICII
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Raport de specialitate,

L

80
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Botoşani,

Prezentul raport de specialitate s-a Întocmit În vederea Înaintării spre aprobarea Consiliului
Local al municipiului Botoşani a noilor tarife de Închiriere a serviciilor prestate de Direcţia Servicii
Publice, Sport şi Agrement, în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul" Mihai
Eminescu" din municipiul Botoşani.
Încă de la Înfiinţare, Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement a elaborat un set de măsuri
pentru desfăşurarea activităţilor destinate acestei zone de agrement, În care sunt suprinse
prevederi generale, organizarea activităţii, reglementări privind accesul la facilităţi, programul de
funcţionare şi tarifele practicate În vederea atingerii scopului pentru care a fost Înfiinţat, cuprinse
toate într-un regulament.
În ton cu dezvoltarea locului amenajat, se impun noi măsuri şi modalităţi de tarifare, iar În
ceea ce priveşte politica de preţuri şi tarife supusă dezbaterii publice, aceasta este corelată cu
costurile pe care le generează administrarea şi funcţionarea unei astfel de zone de agrement.
În temeiul:
1. Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legii nr, 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare.
3, Hotărârii de Consiliu Local nr. 108/12.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement.
Propunem
Consiliului Local al municipiului

Botoşani,

aprobarea tarifelor de închiriere a serviciilor prestate de Direcţia Servicii Publice, Sport şi
Agrement, în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul "Mihai Eminescu" din
municipiul Botoşani.
Director,

Sef Serviciu financiar- contabilitate,
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Sef ~iţ,iU Patrimoniu,
Cezar PUitj

Directia Servicii Publice .Sport si Agrement Botosani

Str. Calea Nationala nr.64 ,CUI -24401506
Tel:0331710613:Fax: 1331710614 ;E-mail:secretariat@polivalenta.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE A COSTURILOR
Privind modificarea tarifului pentru inchirierea barcilor si hidrobicicletelor
de pe Lacul "Mihai Eminescu" incepand cu anul 2017

Costurile sunt evaluate pentru perioada 14.04.2017-15.09.2017 (5 luni -155 zile
functionare de 12h/zi (155zile·12h·60 minute=111.600 minute)

l, cu program de

I.A.Energie
Iluminat - 0,5 kw/h : 60 minute =0.008 KW/minut
Total cheltuieli I minut=0,47 lei/kw·008 KW/minut=0.003Iei/minut
II. B.Consum Apa
Capacitate bazin =1850 mc apa+165 mc suplimentare =2015mc /1 umplere
Pentru intreaga perioada de functionare se fac 3 umpleri *2015 mc =6045 mc apa /sezon

Cost mc Iapa +meteo =6.83 lei/mc·6045 mc=41.292 lei /sezon
Total cheltuieli cu apa

I

minut =41.292 lei/sezon :111.600 minute
=0,37 lei

11I.e. Salarii cu personalul necesar
Nr salariati necesari = 2 persoane

Fond salarii /Iuna =29001ei
Contributii angajator /Iuna =2900 lei·22,25%=645 lei
Total cheltuieli salariil minut =2900 lei+645=3545Iei /luna·5 luni=17.725Iei
=17.725 :111.600 minute
=0.16 lei/minut

IV.Cheltuieli cu amortismentele pro-rata 15 %
1.Hidrobicicleta SEABUGGI- 2buc*15984,29 lei =31.968,58 lei valoare de intrare(DN =8 ani; PIF
19.04.2011) -15.984,29 lei :8 ani =1998,03 lei/an *2 bc=3996,07 lei lan
Total cheltuieli / minut =3996,07 lei:111.600 minte
=0.03 lei
2.Hidrobicicleta SUNNY MOUSE-4 buc*9964,13 lei =39.856,52 lei valoare de intrare (DN=8 ani
;19.04.2011)-9964,13 lei:8 ani=1245.52Iei *4=4982,06 lei
Total cheltuieli / minut =4892,06 lei :111.600 minute
=0.04 lei
3.Ambarcatiune Agrement- 6 buc*5443,19 lei =32.659,14 lei valoare de intrare (DN=8ani
;PIF26.05.2009)-32.659,14 lei :8 ani=4082,34 lei
Total cheltuieli /minut =4082,34Iei:111.600 minute
=0.03 lei
4.Alte cheltuieli :
-Intretinere si reparatii -47.098 lei :3 ani :111.600 minute =0,14 lei /minut

Total cheltuieli pe minut: 0,77 lei /minut fara tva -0.91 lei/minut cu tva

Analiza incasarilor pentru zona de agrement Lac" Mihai Eminescu"

pentru perioada 2014-2015-2016

Aceasta se va face pentru aceleasi perioade ale anilor 2014-2015-2016 ,astfel:

1.

Incasari realizate pentru perioada :14.04.2014-15.09.2014 '71.072,00 lei
14.04.2015-15.09.2015'81.678,80 lei
14.04.2016-15.09.2017'92.150,00 lei
Total incasari 2014/2015/2016 '244.900,80 lei

Tarif practicat in cele 3 perioade 0.4 lei /minut cu tva/utilizator« (24 lei /h)
Numarul minutelor încasate in functie de venitul realizat -244.908,80 lei :0,4 lei/minut ,612.252
minute
Numarul minutelor de functionare pentru cele 3 perioade -111.600min/sezon*3 ani '334.800 minute
Rezulta un numar mediu de utilizatori /minut -612.252min:334.800min'l,83 utilizatori Iminut
Tariful il determinam prin impartirea costului de exploatare pe minut la numarul mediu de utilizatori

Rezulta un cost de exploatare pe minut si pe utilizatorO.91!ei/minut:1,83 utilizatori '0,50 lei
/rninut/utilizator

In urma calculelor mentionate mai sus propunem urmatoarele tarife:

-0,5 lei /minut /utilizator - pentru taxarea la minut

Director-Ing. Eugen-Cristian T..rcanu
Sef Serviciu financiar
Intocmit,
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Inspector specialitate- Adina Bresug
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Directia Servicii Publice, Sport Si Agrement

Botosani ,Str.Calea Nationala nr.64,C.F -24401506
Tel.0331/710613,Fax-0331/710614,E-mail :secretariat@polivalenta.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE A COSTURILOR
Privind modificarea tarifului de inchiriere a serviciilor prestate in
zona de agrement pentru copii
constituita in parcul" M Eminescu" incepand cu anul 2017

Costurile sunt evaluate pentru perioada de 15.04.2017-15.09.2017 (5Iuni-155 zile) .cu program de
functionare de 12 h/zi (155zie*12h*60minute~111.600 minute) .
A.Consum energie

-carusel l~l,Skw/h, 1,5kv/h:60minute~0.03kw/min
-carusel 2~1,5kw/h, 1,5kw/h:60 minute-O.Oâkw/mtn
-trenulet ratuste ~1,5kw/h:60 minute~0.03kw/min
-cornpresor gonflabila mare~1,Skw/h,1,5kw/h:60minute~0.03kw/min
-compresor gonflabila mica ~1,Okw/h;1,Okw/h:60minute~0.02kv/min
Total cheltuieli / minut ~0,14kwxO,47Iei/kw
~0.06Iei/minut

8.Cheltuieli cu salariile
-Nr salariati necesari

= 6persoane

-Fond salarii aferent/luna ~9.940Iei
-Contributii angajator/luna ~9.940 lei*22,55%~2241Iei
-Total cheltuieli cu salariile/5luni ~(9940+2241) lei * 5Iuni~60.905 lei/5 luni
Total cheltuieli / minut ~6(1 905 lei :111.600 minute
=0.55 lei/minut
C.Materiale de curatenie si intretinere

Se ia in calcul o medie de 285 lei /luna*5 luni =1.425Iei/5 luni
Total cheltuieli pe mlnut= 1.425 lei:111.600 minute
=0.01 lei /mlnut
D.Cheltuieli cu amortismentele /pro-rata 15%

1.Carusel electric l-valoarea de intrare 9.712 lei cu TVA (DN 5 ani) ,PIF=30.0S.2012
9712 lei/Sani/12Iuni=161,86 lei/luna '5 luni =809,3 lei (valoare ramasa de amortlrat in 2017)
Total cheltuieli pe minut =809.3 lei :111.600 minute=0.007 lei/minut
2.Carusel electric 2-valoare intrare 12.470 lei cu TVA(PIF=30.0S.2012) /Sani/12Iuni=207,83
lei/luna·Sluni=1039.1S lei(valoare ramasa de arnortizat in 2017).
Total cheltuieli /minut = 1039,15 :111.600 minute=0.009Iei/minut
3.Saltea elastica -valoare intrare 46.850 lei cu TVA /8ani/12Iuni=488.02 lei/luna
Total cheltuieli /minut=488.02 lei /luna'12Iuni =58S6,24Iei/12Iuni
5856,24Iei:111.600 minute=O.OS lei/minut
4.lmprejmuire gard -valoare intrare 5.503,34 lei cu tva(PIF=20.0S.2010) /8ani/12
luni=S2,9Slei/luna
Total cheltuieli /minut=155zile·24h·60min=111.600minute/5 luni
52,95 lei/luna'12Iuni=635,4lei /12 luni
635,4 lei:111.600 minute =0.006 lei /minut
S.Trenulet electric -valoare intrare 120.677,43 lei cu tva(PIF=21.06.2010) /9ani/12Iuni=1117,38
lei/luna
Total cheltuieli /minut =155zile'24h'60minute =111.600 minute/5 luni
1117.38Iei·12 luni=13.408,56 lei /12 luni
13.408,56 lel:111.600 minute=0.12 lei/minut
6.Unitate gonflabila tip castel-valoare intrare 48.801.58 lei cu TVA /8ani/12Iuni=S08.34 lei /Iuna
Total cheltuieli /minut =155 zile·24h·60minute=111.600 minute/12 luni
508,34Iei/luna'12 luni=6100.19Iei/12 luni
6100.19Iei:111.600 minute=O.OS lei/minut
7.Unitate gonflabila mica -valoare de intrare 13.538,87 lei (PIF=22.04.2009)cu tva /8 ani/12
luni=141,03 lei/luna'4 luni=S64,12Iei
Total cheltuieli /minut =155zile·24h·60minute=111.600 minute/4luni
564,12 lei :111.600 minute=O.OOS lei/minut
8.Teren joaca complex -valoare intrare 119.499,8 lei cu tva(PIF=20.0S.2010)/8ani/12Iuni=1244,78
lei/luna
Total cheltuieli /minut =155zile·24h·60minute=111.600 minute/12luni
1244,78Iei/luna'12 luni=14.937.36 lei/12 luni
14.937,36Iei:111.600 minute=O.13 lei /minut

E.Cheltuieli cu: piese de schimb si reparatiile curente (155 zile ·12h functionare·60minute
=111.600 minute)
-cheltuieli cu: pisele de schimb si reparatiile,internet,mentenanta - 20.088 lei
Total cheltuieli / minut = 20.088 lei : 111.600 minute =0,18 lei/minut
F.Alte dotari de natura obiectelor de inventar:
-Echipament de lucru- 1670 lei :155zile =10,77 lei /zi :12h(program lucru )=0.89 lei /h
Total cheltuieli /minut =0.89Iei/h:60minute
=0.01 lei /minut

Total cheltuieli /minut =1,18 lei/minut fara tva adica 1.4 lei /minut cu tva

Analiza incasarilor in zona de agrement

pentru perioada 2014-2015-2016

Aceasta se va face pentru aceleasi perioade ale anilor 2014,2015,2016 ,astfel:
I .Incasari teren joaca perioada: 14.04.2014-15.09.2014 =121.322.08 lei
14.04.2015-15.09.2015=129.217,23 lei
14.04.2016-15.04.2017=120.288,78 lei
Total venit 2014/2015/2016=370.827,00 lei
Tarif practicat in cele 3 perioade 0.19 lei /rninut cu TVA /utilizator
Numarul minutelor incasate in functie de venitul realizat
minute

- 370.827 lei :0.19 lei /minut =1.951.721

Numarul minutelor de functionare pentru cele trei perioade -111.600 mlnute/sezon'3 ani =334.800
minute
Rezulta un numar mediu de utilizatori/ minut -1.951.721 minute :334.800 minute =5.82 utilizatori
/minut
Tariful il determinam prin impartirea costului de exploata re pe minut la numarul mediu de utilizatori

Rezulta un cost de exploatare pe minut si pe utilizator 1,4 lei /minut :5.82 utilizatori =0.25 lei/minut
/ utilizator
In urma calculelor ment.onate mai sus propunem urmatoarele tarife:

-0.25 lei /minut/utilizator- pentru taxarea la minut
-abonament lunar a cate 10 accese de 30 minute grupate, cu reducere de 10 % =68 lei

-abonament lunar a eate 30 accese de 30 minute grupate, cu reducere 20 %=187 lei

Director- Ing. Eugen --<:ristian Tu~canu
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Ciric - Tarife pentru 30 minute cu barca sau

Curierul de lasi este un buletin de presa

hidrobicicleta (http://curierul-iasi.ro/ciric-tarife-pentru

editat din anul 2003 de Primaria
Municipiului lasi fhttp://Yfflw.primaria.
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Consiliul local a avizat reglementarile privind administrarea şi functionarea bazei de agrement de la Ciric. Au
fost aprobate astfel tarifele pentru obiectivele de agrement, personalul necesar funcţionării şi bugetul pentru

acest an a bazei Cioc.
Pentru ecuvrratea zonei de agrement a fost creat un compartiment special in cadrul Directiei de Administrere a
Patrimoniului Public şi Privat, format din 35 de angajati, taxatcn. asistenţi rnediceli, salvarnari personaf de
iT'l'irE;l\inere.
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În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
iniţiate şi urmează

se aduce la

a fi supuse

cunoştinţă publică următoarele

aprobării

proiecte de acte normative, care au fost

Consiliului Local al municipiului

Botoşani:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârit Consiliului Local nr. 115 din 31 mai 2010
privind aprobarea noilor tarife de inchiriere a serviciilor prestate de Direcţia Servicii Publice, Sport şi
Agrement, în zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul "Mihai Eminescu" din
municipiul Botoşani
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de mini fotbal # tenis,
a patlnoarului, a amflteatrulul si a peretului de escaladă din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a
Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornisa din municipiul Botoşani

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare la proiectele de
până

hotărâre susmenţionate

ale

căror conţinut

la data de 31.05.2017, la Aparatul permanent al Consiliului Local, în sediul

Revoluţiei

nr.J, camera 104.

Primar,
Cătălin MI/' ureI Flutur

îl

prezentăm,

Primăriei,

str.

