
HOTARAREA NR.160 
pentru modificarea si completarea art.8 din Regulamentul privind exploatarea 

şi întreţinerea patinoarului artificial situat in Tulcea, str. Isaccei,  
Zona Parc Lac Ciuperca (Amfiteatru) 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 27 noiembrie 2014;  

Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea art.8 din 
Regulamentul privind exploatarea şi întreţinerea patinoarului artificial situat in Tulcea, str. 
Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca (Amfiteatru), proiect din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu, inregistrat sub nr. G.8965/18.11.2014; 

Avand in vedere prevederile Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea 
patinoarului artificial situat in Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca (Amfiteatru) 
aprobat prin HCL nr.220/19.12.2013; 
 In baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, alin.(1) si alin. (2) lit.c), d) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.I . Se modifica si se completeaza art.8 din Regulamentul privind exploatarea şi 
întreţinerea patinoarului artificial situat in Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca 
(Amfiteatru), aprobat prin HCL nr.220/19.12.2013, care va avea urmatorul continut: 

“Art.8. (1) Tarifele practicate la patinoarul artificial nu sunt purtatoare de TVA si vor 
fi urmatoarele: 
-Tariful de intrare pentru persoane pana la 14 ani este de 5 lei/ora. 
-Tariful de intrare pentru persoane peste 14 ani este de 10 lei/ora. 
-Tariful de inchiriere patine este de 5 lei/ 1 pereche patine/ora. 
-Tariful abonamentului saptamanal este de 150 lei/7 zile, fara a fi inclus tariful pentru 
inchiriere patine. 

(2)Biletele se elibereaza pe baza unui document justificativ respectiv carte de identitate, 
carnet de elev vizat, permis de conducere, pasaport, carnet de student. 

(3)Plata se face, indiferent de ora la care se solicita accesul pe patinoar, inaintea intrarii 
pe patinoar. Nu se pot plati fractiuni de ora. 

(4)Tariful va fi achitat pentru o ora, indiferent daca timpul petrecut pe patinoar sau 
timpul de folosire a patinelor este mai mic de o ora.” 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate. 
Art.III.  -Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 

Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 
Art.IV -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor 

si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost adoptata cu 10 voturi ale consilierilor. 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 


