ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor de acces la Cinema Capitol Oneşti şi Ştrandul
Municipal Oneşti, precum şi închirierea unor spaţii din cadrul acestor obiective
Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 05 aprilie
2012;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare, Avizul Comisiei de
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului
public şi privat;
În conformitate cu prevederile art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.2, lit.b), alin.4, lit.c), art.36, alin.2, lit.c), alin.5, lit.b) şi art.45,
alin.2, lit.c) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, Republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă tarifele de acces la Cinema Capitol Oneşti şi Ştrandul Municipal
Oneşti, după cum urmează:
I.Cinema Capitol Oneşti:
a) film 2D sau peliculă 35 mm:
- preşcolari şi elevi: 8 lei;
- studenţi şi seniori: 10 lei;
- adulţi: 12 lei.
b) film 3D:
- preşcolari şi elevi: 10 lei;
- studenţi şi seniori: 12 lei;
- adulţi: 15 lei.
II. Ştrandul Municipal Oneşti:
a) persoane sub 10 ani: 5 lei/zi;
b) persoane între 10 şi 18 ani: 8 lei/zi;
c) persoane adulte: 12 lei/zi.
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III. Punctul 1 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.85/05.11.2009
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 şi a unor taxe speciale se
abrogă.
Art. 2 – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii, după cum urmează:
a) chioşc alimentar Cinema Capitol Oneşti în suprafaţă de 12 mp pe o perioadă de 3 ani;
b) chioşc alimentar Ştrandul Municipal Oneşti în suprafaţă de 12 mp pe o perioadă de 3
ani.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Adobricăi Ioana

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spânu

Nr.43
din 05 aprilie 2012
SD/JRS
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