ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.VIII/14915 din 30.06.2022
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la
transparență decizională Proiectul de hotărâre Nr.VIII/14863 din 30.06.2022
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului
administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația
aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul
Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională.
Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până
la data 11.07.2022, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, la adresa Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de
e-mail cjbn@cjbn.ro.
Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect
la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale
expeditorului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon:
0263/213657, interior 121, persoana de contact: doamna Bugnar Daniela
Florina – Șef serviciu, Serviciul buget, monitorizare investiții, Direcția
economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Ciobanu Mihaela, Consilier superior/2 ex.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/14863 din 30.06.2022
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de ___________, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/14862/30.06.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.I/14865/30.06.2022 al Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.3233/29.06.2022 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
cu
nr.I/14855/30.06.2022;
- prevederile art.20 alin.(1) lit.b), art.30, art.67 şi art.68 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1)-(3) și art.485 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.84 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX, cap.VIII, pct.161-163 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind
înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică
aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud;
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- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei economice;
- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de sănătate, cultură,
tineret și sport;
- avizul nr. nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr. nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei juridice și de fonduri
europene.
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) şi d), alin.(3) lit.c), art.182
alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c), şi art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud, conform Anexei nr.1.
(2) Taxele speciale stabilite conform alin.(1) se aplică începând cu data
dării în funcțiune a Complexului Sportiv din localitatea Unirea,
str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
Art.2 Se aprobă Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, conform Anexei nr.2.
Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi se afișează la sediul instituției.
(2) Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei
hotărâri în termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia.
Contestaţia se depune la registratura Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.08.2022.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.188/2021 privind
aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
instituţiile subordonate pentru anul 2022.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi
„pentru”.
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
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Art.7 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Direcţia economică;
- Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr. ___
Din __.__.2022

Întocmit: C.T.I./B.D.F./O.I.C./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în
funcţie - art.182 coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
Viza CFP

Verificat:
Compartiment pregătire documente,
Monitorul Oficial Local

Avizat:
Direcția juridică, administrație
locală

Nume, prenume, funcție

Nume, prenume, funcție

Nume, prenume, funcție

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:

Data:
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. __ din_______
Taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
I. Taxe speciale pentru competițiile sportive organizate de Clubul Sportiv
„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în cadrul Complexului Sportiv situat în
localitatea Unirea, str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumire taxă
Bilet adulţi
Bilet elevi, studenţi şi pensionari
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 - Rd. 1-10
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 – Rd. 11-14
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 1-10
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 11-14
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A0, A5; B0, B5 – Rd. 1-8
Abonament sezon competițional handbal
Peluză
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP – Sectoarele 1B, 7B
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP – Sectoarele 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP 32 locuri – Sectoarele 2B, 4B, 6B
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP 31 locuri – Sectoarele 3B, 5B
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP 31 locuri – Sector 1B
Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP 33 locuri – Sector 7B
Abonament sezon competițional handbal
Lojă VIP 31 locuri – Sectoarele 3A, 5A, 7A
Abonament sezon competitional handbal
Lojă VIP 32 locuri – Sectoarele 2A, 4A, 6A

Lei/UM
10 lei/persoană
5 lei/persoană
175 lei/loc/persoană
200 lei/loc/persoană
125 lei/loc/persoană
150 lei/loc/persoană
100 lei/loc/persoană
50 lei/persoană
950 lei/loc/persoană
1.000 lei/loc/persoană
30.000 lei
30.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
50.000 lei
50.000 lei
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II. Taxe speciale pentru utilizarea Complexului Sportiv situat în localitatea
Unirea, str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Lei/UM

1.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru concerte,
festivaluri

40.000 lei/
eveniment/24 h

2.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru târguri și expoziții

50.000 lei/4 zile

3.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru evenimente
sportive naționale sau internaționale

30.000 lei/turneu sportiv

4.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru festivități de
absolvire, simpozioane, conferințe

5.000 lei/12 ore
10.000 lei/24 ore

5.

Taxă închiriere holuri Sală Polivalentă

6.

Taxă asistență sistem de lumini și sonorizare

2.000 lei/zi

7.

Taxă montare și demontare suprafață specială pentru
handbal, panou led și suprafețe protecție

5.000 lei/zi

8.

Taxă închiriere casă de bilete și sistem ticketing

1.000 lei/zi

9.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru competiții
sportive și antrenamente care nu sunt organizate de
Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, respectiv:
- Taxă închiriere sală joc
- Taxă închiriere sală antrenamente

10.

Taxă închiriere panouri led perimetrale terenului +
tabele full video

11.

Taxă închiriere spațiu fitness și recuperare
fizică - pentru grupuri de minim 20 de persoane

12.

Taxă
Taxă
Taxă
-

13.

14.

închiriere teren exterior – fotbal:
Juniori, între orele 8,00-18,00
Seniori, între orele 8,00-18,00
Seniori, între orele 18,00-24,00
închiriere teren exterior – tenis:
Cluburi
Amatori
Cu nocturnă
închiriere teren exterior – baschet:
Cluburi
Amatori

10 lei/m²/24 h

300 lei/oră
200 lei/oră
5.000 lei/zi
10 lei/oră/persoană

40 lei/oră
80 lei/oră
95 lei/oră
25 lei/oră
30 lei/oră
50 lei/oră
50 lei/oră
75 lei/oră
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Nr.
crt.

Denumirea serviciului
-

15.
16.

Lei/UM

Cu nocturnă

100 lei/oră

Taxă servicii de curățenie
- sală polivalentă
- holuri
Taxă amplasare autoturism în incinta Complexului
Sportiv, în scop publicitar

17.

Taxă amplasare motocicletă în incinta Complexului
Sportiv, în scop publicitar

18.

Taxă difuzare spot publicitar

2.000 lei/zi
1.000 lei/zi
2.000 lei/lună
1.500 lei/lună
1.000 lei/ eveniment (12
difuzări de 15
secunde/oră)

Notă:
• Utilitățile (electricitate, gaz, apă, salubritate), serviciile de instructaj pentru situații
de urgență și serviciile de pază pe perioada evenimentelor se vor refactura.
• Taxele de închiriere prevăzute la punctele II.1, II.2, II.3 și II.4 nu includ și zona
de loje și tribune VIP.
Scutiri și reduceri
1. Beneficiază de acces gratuit următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
2. Reducerile prevăzute la I.2 se acordă elevilor, studenţilor și pensionarilor pe bază
de documente justificative prezentate, respectiv, carnet de student, cupon de pensie,
carnet de elev, etc., după caz.
3. Pentru grupurile de elevi care participă la acțiuni organizate de Inspectoratul
Școlar Județean Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%, din prețul biletului pentru
adulți.
000000000

B.D.F./O.I.C./1 ex.
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Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.___ din ______
REGULAMENT
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii
publice create în interesul persoanelor fizice sau juridice, consiliile județene aprobă taxe
speciale.
Stabilirea taxelor speciale se efectuează în baza Regulamentului aprobat de
autoritățile deliberative, care stipulează domeniile de activitate, condițiile în care se
instituie, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice care au propus taxele
respective.
Prezentul Regulament reglementează domeniile, condițiile de instituire și modul de
organizare al Serviciului administrare patrimoniu sportiv, serviciu public nou înființat în
cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
Domeniile în care se instituie taxele speciale se referă atât la accesul spectatorilor la
competițiile sportive organizate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cât și la
evenimentele organizate în cadrul Complexului Sportiv situat în localitatea Unirea, strada
Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
CAPITOLUL I
I.1. Condițiile privind instituirea taxelor speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv:
Pentru asigurarea accesului spectatorilor la competițiile sportive organizate de Clubul
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud și la evenimentele organizate în cadrul Complexului
Sportiv situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul
Bistrița-Năsăud se instituie taxe speciale care se constituie ca venituri proprii ale Clubului
Sportiv „GLORIA 2018‟ Bistrița-Năsăud.
În cadrul Complexului Sportiv funcționează o Sală Polivalentă cu o capacitate de
minim 2675 de locuri, cu anexe sportive și tehnice aferente, cu dotări complementare de
alimentație publică, spații comerciale închiriabile, locuri de parcare, în condițiile unei utilizări
flexibile, cu respectarea normelor în domeniu care permit omologarea sălii la standarde
naționale și internaționale și organizarea unei mari varietăți de competiții sportive, concerte
și alte activităti.
I.2. Modul de organizare și funcționare al Serviciului administrare
patrimoniu sportiv:
Serviciul administrare patrimoniu sportiv este o structură care funcționează în cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ Bistrița-Năsăud, și desfășoară activități specifice în vederea
întreținerii, administrării și asigurării funcționalității Complexului Sportiv din localitatea
Unirea și a întregului patrimoniu sportiv aflat în administrarea sa.
Principalele obiective care se doresc a fi obținute de către Clubul Sportiv „GLORIA
2018‟ Bistrița-Năsăud în cadrul Complexului Sportiv sunt creșterea gradului de participare
activă a populației de toate vârstele la activități sportive cu caracter permanent în interesul
ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune,
integrare și încredere socială, creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu
precădere în rândul copiilor și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi,
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educați și responsabili, creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte
competiții sportive de performanță.
Activitatea principală este destinată competițiilor sportive, cu posibilitatea desfășurării și
a altor tipuri de activități: spectacole, conferințe, congrese, expoziții, precum și a altor
activități cultural-sportive, pe amplasamentul din localitatea Unirea, și care va acoperi
următoarele aspecte:
• Creșterea numărului de manifestări sportive de amploare (internațional și naționale);
• Îmbunătățirea performanțelor sportive și economice ale echipelor sportive locale;
• Îmbunătățirea performanțelor sportive în cadrul unei ligi naționale;
• Creșterea nivelului investiţiilor pe piața sportivă și culturală locală;
• Noi programe de promovare a tinerelor talente, în domeniul sportiv și cultural;
• Organizarea de concerte ale unor artiști de renume internațional sau național;
• Inițierea și organizarea unor manifestații inovatoare, show-uri de televiziune,
congrese;
• Creșterea numărului investitorilor locali;
• Diversificarea ofertei de evenimente la nivel municipal și regional;
• Sporirea atractivității turistice;
• Crearea de noi locuri de muncă;
• Realizarea unui cadru specific pentru promovarea activităților sportive;
• Dezvoltarea fizică armonioasă a populației prin practicarea activităților sportive;
• Educarea pentru recreere la toate vârstele, prin practicarea de activități sportiveducative;
• Simpozioane, expoziții;
• Spațiile de cazare dedicate sportivilor care vor sprijini diminuarea cheltuielilor pentru
sportivii cantonați, ajutând la economisirea fondurilor disponibile, scop la care vor
contribui și facilitățile sălii de sport dotate corespunzător;
• Centrul de recuperare va putea asigura procedurile medicale necesare în vederea
restabilirii stării de sănătate a jucătorilor care au suferit accidentări, în timp ce sala de
conferințe va putea găzdui întâlnirile de specialitate ale tuturor celor care activează în
domeniu.
Sala Polivalentă va asigura desfășurarea de competiții sportive de nivel național și
internațional pentru următoarele sporturi: handbal, volei, baschet și tenis.
Complexul sportiv va deservi activitatea sportivă și competițională la nivel profesionist,
precum și activități socio-culturale și de agrement pentru publicul larg, venind astfel în
întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național, aceea de creare a unei
infrastructuri care să dezvolte sportul de masă și să satisfacă cerințele de pregătire sportivă.
Finanțarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, respectiv a Serviciului
administrare patrimoniu sportiv, se asigură prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al clubului,
aprobat prin hotărâre a consiliului județean în condițiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind
finanţele publice locale, din subvenții acordate de la bugetul local al județului Bistrița-Năsăud și din
venituri proprii care provin din: donaţii şi sponsorizări, închirierea unor spaţii, baze şi materiale
sportive, organizarea de manifestări culturale şi sportive, reclamă şi publicitate, realizarea de studii şi
proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din activităţi proprii, prestarea de servicii, din
încasări de la Federația Română de Handbal a unor sume reprezentând drepturi de difuzare meciuri
și alte activități specifice domeniului de activitate.
Veniturile proprii se constituie și din taxele percepute persoanelor care participă la evenimentele
organizate la nivelul clubului, acestea provenind din vânzarea biletelor şi abonamentelor.
Scutiri și reduceri
Beneficiază de acces gratuit la toate jocurile următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
Beneficiază de reducere la toate jocurile următoarele categorii de persoane:
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-

studenți și pensionari;
elevi.

CAPITOLUL II
DISPOZIȚII FINALE

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază
de serviciile solicitate conform domeniilor prezentate mai sus.
Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului Regulament se constituie
venituri ale bugetului Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ Bistrița-Năsăud, fiind utilizate pentru
asigurarea funcționării serviciilor.
Cuantumul taxelor speciale este în lei și se stabileşte anual.
Taxele speciale pot fi stabilite numai pentru serviciile și activitățile prevăzute de
prezentul regulament, care poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud.
După aprobarea de către Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, hotărârea va fi adusă
la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi afișarea
la sediul instituției.
Împotriva hotărârii de aprobare a taxelor speciale, persoanele interesate pot face
contestație în termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se
depune la registratura Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

000000000

P.G./1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET PREŞEDINTE
Nr.VIII/14862/30.06.2022

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din
cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
Conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, consiliul județean poate stabili anual taxe speciale
pentru funcționarea unor servicii publice de interes local.
Taxele speciale constituie venituri care se utilizează în scopurile pentru
care au fost înființate, încasându-se numai de la persoanele fizice și juridice
care beneficiază de serviciile respective.
Taxele speciale se instituie în baza unui regulament aprobat de
autoritățile deliberative, regulament în care se precizează domeniile de
activitate, condițiile în care se pot institui, respectiv modul de organizare și
funcționare al serviciilor pentru care se propun taxele respective.
Conform Hotărârii Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, Serviciul administrare patrimoniu sportiv este
o structură nou înființată în cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud care va desfășura activități specifice în vederea întreținerii,
administrării și asigurării funcționalității Complexului Sportiv din localitatea
Unirea, str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița.
Potrivit Notei de fundamentare nr.IA/14858/30.06.2022 a Serviciului
buget, monitorizare investiții din cadrul Direcţiei economice, Clubul Sportiv
„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a înaintat spre aprobare propuneri de taxe
speciale pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din
cadrul clubului, respectiv Proiectul de Regulament privind instituirea unor
taxe speciale pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv
din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ Bistrița-Năsăud.
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
1

Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în vederea supunerii acestuia la
tranparență decizională.
INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Daniela-Florina Bugnar, șef serviciu/1 ex.____________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr.IA/14858/30.06.2022
APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
GRIGORE FLORIN MOLDOVAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului
administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3) lit.c) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, consiliul județean stabileşte şi aprobă impozite şi
taxe, în condiţiile legii.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud prin adresa
nr.3233/29.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.I/14855/30.06.2022 a transmis necesitatea aprobării de taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
instituției.
Conform art.30 alin.(1)-(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu
prevederile art.484 alin.(1)-(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi
pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Domeniile în care consiliile judeţene pot adopta taxe speciale pentru
serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, fiind necesară aprobarea de către
autorităţile deliberative a unui regulament, în acest sens.
În acest regulament se stabilesc domeniile de activitate şi condiţiile de
instituire a taxelor speciale, respectiv modul de organizare şi funcţionare al
serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective.
Prin Hotărârea Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud în cadrul clubului a fost înființat Serviciul
1

administrare patrimoniu sportiv care va administra Complexul Sportiv din
localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul
Bistrița-Năsăud, după finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții.
Activitatea principală a Complexului Sportiv va consta în desfășurarea în
cadrul acestuia de activități și competiții sportive, precum și a altor tipuri de
activități cum ar fi spectacole, conferințe, congrese, expoziții și alte activități
sportiv-culturale destinate în egală măsură copiilor, tinerilor dar și adulților.
Drept urmare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud prin Nota
de fundamentare nr.3204/28.06.2022 a transmis propuneri privind instituirea
unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu
sportiv din cadrul clubului, însoțite de Proiectul de Regulament privind
instituirea acestor taxelor speciale și de Hotărârea Consiliului de Administrație
de aprobare a acestora.
Astfel, taxele speciale propuse de Clubul Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu
sportiv din cadrul clubului sunt:
I.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Taxe speciale pentru competițiile sportive organizate de
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în cadrul
Complexului
Sportiv
situat
în
localitatea
Unirea,
str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița
Denumire taxă

Lei/UM

Bilet adulţi
Bilet elevi, studenţi şi pensionari
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 - Rd. 1-10

10 lei/persoană
5 lei/persoană
175 lei/loc/persoană

4.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 – Rd. 11-14

200 lei/loc/persoană

5.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 1-10

125 lei/loc/persoană

6.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 11-14

150 lei/loc/persoană

7.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A0, A5; B0, B5 – Rd. 1-8

100 lei/loc/persoană

8.

Abonament sezon competițional handbal
Peluză

50 lei/persoană

9.

Abonament sezon competițional handbal
Tribună VIP – Sectoarele 1B, 7B

950 lei/loc/persoană
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Nr.
crt.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

II.

Denumire taxă

Lei/UM

Abonament sezon competițional handbal
1.000 lei/loc/persoană
Tribună VIP – Sectoarele 2B, 3B, 4B, 5B,
6B
Abonament sezon competițional handbal
30.000 lei
Tribună VIP 32 locuri – Sectoarele 2B, 4B,
6B
Abonament sezon competițional handbal
30.000 lei
Tribună VIP 31 locuri – Sectoarele 3B, 5B
Abonament sezon competițional handbal
25.000 lei
Tribună VIP 31 locuri – Sector 1B
Abonament sezon competițional handbal
25.000 lei
Tribună VIP 33 locuri – Sector 7B
Abonament sezon competițional handbal
50.000 lei
Lojă VIP 31 locuri – Sectoarele 3A, 5A, 7A
Abonament sezon competitional handbal
50.000 lei
Lojă VIP 32 locuri – Sectoarele 2A, 4A, 6A
Taxe speciale pentru utilizarea spațiilor din incinta
Complexului
Sportiv
situat
în
localitatea
Unirea,
str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Lei/UM

1.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru concerte,
festivaluri

40.000
lei/eveniment/24 h

2.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru târguri și
expoziții

50.000 lei/4 zile

3.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru
evenimente sportive naționale sau internaționale

30.000 lei/turneu
sportiv

4.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru festivități
de absolvire, simpozioane, conferințe

5.000 lei/12 ore
10.000 lei/24 ore

5.

Taxă închiriere holuri Sală Polivalentă

6.

Taxă asistență sistem de lumini și sonorizare

2.000 lei/zi

7.

Taxă montare și demontare suprafață specială
pentru handbal, panou led și suprafețe protecție

5.000 lei/zi

8.

Taxă închiriere casă de bilete și sistem ticketing

1.000 lei/zi

10 lei/m²/24 h
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Nr.
crt.

Denumirea serviciului

9.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru competiții
sportive și antrenamente care nu sunt
organizate de Clubul Sportiv Gloria 2018 BistrițaNăsăud, respectiv:
- Taxă închiriere sală joc
- Taxă închiriere sală antrenamente

Lei/UM

300 lei/oră
200 lei/oră

10.

Taxă închiriere panouri led perimetrale terenului
+ tabele full video

5.000 lei/zi

11.

Taxă închiriere spațiu fitness și recuperare
fizică - pentru grupuri de minim 20 de persoane

10 lei/oră/persoană

12.

Taxă închiriere teren exterior – fotbal:
- Juniori, între orele 8,00-18,00
- Seniori, între orele 8,00-18,00
- Seniori, între orele 18,00-24,00
Taxă închiriere teren exterior – tenis:
- Cluburi
- Amatori
- Cu nocturnă
Taxă închiriere teren exterior – baschet:
- Cluburi
- Amatori
- Cu nocturnă
Taxă servicii de curățenie
- sală polivalentă
- holuri
Taxă amplasare autoturism în incinta
Complexului Sportiv, în scop publicitar

13.

14.

15.
16.
17.

Taxă amplasare motocicletă în incinta
Complexului Sportiv, în scop publicitar

18.

Taxă difuzare spot publicitar

40 lei/oră
80 lei/oră
95 lei/oră
25 lei/oră
30 lei/oră
50 lei/oră
50 lei/oră
75 lei/oră
100 lei/oră
2.000 lei/zi
1.000 lei/zi
2.000 lei/lună
1.500 lei/lună

1.000 lei/ eveniment
(12 difuzări de 15
secunde/oră)
Utilitățile (electricitate, gaz, apă, salubritate), serviciile de instructaj
pentru situații de urgență și serviciile de pază pe perioada evenimentelor se
vor refactura.
Taxele de închiriere prevăzute la punctele II.1, II.2, II.3 și II.4 nu
includ și zona de loje și tribune VIP.
Vor beneficia de acces gratuit următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu dizabilități;
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- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
Reducerile prevăzute la I.2 se acordă elevilor, studenţilor și
pensionarilor pe bază de documente justificative prezentate, respectiv, carnet
de student, cupon de pensie, carnet de elev etc., după caz. De asemenea,
pentru grupurile de elevi care participă la acțiuni organizate de Inspectoratul
Școlar Județean Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%, acordată la
prețul biletului pentru adulți.
Având în vedere faptul că, domeniile de activitate, condiţiile în care se
pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare al serviciilor
publice de interes local se aprobă prin regulament, este necesară aprobarea
Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale pentru
funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
Taxele speciale încasate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud pentru competițiile sportive organizate în cadrul Complexului Sportiv,
respectiv cele pentru utilizarea acestuia se constituie venituri la bugetul de
venituri și cheltuieli al instituției și se administrează conform prevederilor
legale în vigoare.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin
exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea, Proiectului de
hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în vederea supunerii acestuia la
tranparență decizională.
ȘEF SERVICIU,
DANIELA-FLORINA BUGNAR

CONSILIER SUPERIOR,
IONELA-CRISTINA ONIŞOR

Întocmit: Bugnar Daniela-Florina, șef serviciu
Onișor Ionela Cristina, consilier superior/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.I/14865/30.06.2022

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din
cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/14862/30.06.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.3233/29.06.2022 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
cu
nr.I/14855/30.06.2022;
- prevederile art.20 alin.(1) lit.b), art.30, art.67 şi art.68 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1)-(3) și art.485 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.84 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX, cap.VIII, pct.161-163 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind
înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică
aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) şi d), alin.(3) lit.c), art.182
alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c), şi art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare a fost înițiat Proiectul de hotărâre
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului
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administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud.
Potrivit prevederilor art.173 alin.(3) lit.c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul județean stabileşte şi aprobă impozite şi
taxe, în condiţiile legii.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud prin adresa
nr.3233/29.06.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.I/14855/30.06.2022 a transmis necesitatea aprobării de taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
instituției.
Conform art.30 alin.(1)-(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu
prevederile art.484 alin.(1)-(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi
pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Domeniile în care consiliile judeţene pot adopta taxe speciale pentru
serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, fiind necesară aprobarea de către
autorităţile deliberative a unui regulament, în acest sens.
În acest regulament se stabilesc domeniile de activitate şi condiţiile de
instituire a taxelor speciale, respectiv modul de organizare şi funcţionare al
serviciilor publice de interes local pentru care se propun taxele respective.
Prin Hotărârea Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.26/2022 privind
aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv
„GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud în cadrul clubului a fost înființat Serviciul
administrare patrimoniu sportiv care va administra Complexul Sportiv din
localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul
Bistrița-Năsăud, după finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții.
Activitatea principală a Complexului Sportiv va consta în desfășurarea în
cadrul acestuia de activități și competiții sportive, precum și a altor tipuri de
activități cum ar fi spectacole, conferințe, congrese, expoziții și alte activități
sportiv-culturale destinate în egală măsură copiilor, tinerilor dar și adulților.
Drept urmare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud prin Nota
de fundamentare nr.3204/28.06.2022 a transmis propuneri privind instituirea
unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu
sportiv din cadrul clubului, însoțite de Proiectul de Regulament privind
instituirea acestor taxelor speciale și de Hotărârea Consiliului de Administrație
de aprobare a acestora.
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Astfel, taxele speciale propuse de Clubul Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu
sportiv din cadrul clubului sunt:
I.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Taxe speciale pentru competițiile sportive organizate de
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în cadrul
Complexului
Sportiv
situat
în
localitatea
Unirea,
str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița
Denumire taxă

Lei/UM

Bilet adulţi
Bilet elevi, studenţi şi pensionari
Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 - Rd. 1-10

10 lei/persoană
5 lei/persoană
175 lei/loc/persoană

4.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A2, A3; B2, B3 – Rd. 11-14

200 lei/loc/persoană

5.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 1-10

125 lei/loc/persoană

6.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A1, A4; B1, B4 – Rd. 11-14

150 lei/loc/persoană

7.

Abonament sezon competițional handbal
Sectoarele A0, A5; B0, B5 – Rd. 1-8

100 lei/loc/persoană

8.

Abonament sezon competițional handbal
Peluză

50 lei/persoană

9.

Abonament sezon competițional handbal
950 lei/loc/persoană
Tribună VIP – Sectoarele 1B, 7B
Abonament sezon competițional handbal
1.000 lei/loc/persoană
Tribună VIP – Sectoarele 2B, 3B, 4B, 5B,
6B
Abonament sezon competițional handbal
30.000 lei
Tribună VIP 32 locuri – Sectoarele 2B, 4B,
6B
Abonament sezon competițional handbal
30.000 lei
Tribună VIP 31 locuri – Sectoarele 3B, 5B
Abonament sezon competițional handbal
25.000 lei
Tribună VIP 31 locuri – Sector 1B
Abonament sezon competițional handbal
25.000 lei
Tribună VIP 33 locuri – Sector 7B

10.
11.
12.
13.
14.
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Nr.
crt.
15.
16.

II.

Denumire taxă
Abonament sezon competițional handbal
Lojă VIP 31 locuri – Sectoarele 3A, 5A, 7A
Abonament sezon competitional handbal
Lojă VIP 32 locuri – Sectoarele 2A, 4A, 6A

Lei/UM
50.000 lei
50.000 lei

Taxe speciale pentru utilizarea spațiilor din incinta
Complexului
Sportiv
situat
în
localitatea
Unirea,
str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Lei/UM

1.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru concerte,
festivaluri

40.000
lei/eveniment/24 h

2.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru târguri și
expoziții

50.000 lei/4 zile

3.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru
evenimente sportive naționale sau internaționale

30.000 lei/turneu
sportiv

4.

Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru festivități
de absolvire, simpozioane, conferințe

5.000 lei/12 ore
10.000 lei/24 ore

5.

Taxă închiriere holuri Sală Polivalentă

6.

Taxă asistență sistem de lumini și sonorizare

2.000 lei/zi

7.

Taxă montare și demontare suprafață specială
pentru handbal, panou led și suprafețe protecție

5.000 lei/zi

8.
9.

Taxă închiriere casă de bilete și sistem ticketing
Taxă închiriere Sală Polivalentă pentru competiții
sportive și antrenamente care nu sunt
organizate de Clubul Sportiv Gloria 2018 BistrițaNăsăud, respectiv:
- Taxă închiriere sală joc
- Taxă închiriere sală antrenamente

1.000 lei/zi

10.

Taxă închiriere panouri led perimetrale terenului
+ tabele full video

5.000 lei/zi

11.

Taxă închiriere spațiu fitness și recuperare
fizică - pentru grupuri de minim 20 de persoane

10 lei/oră/persoană

10 lei/m²/24 h

300 lei/oră
200 lei/oră
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Nr.
crt.
12.

13.

14.

15.
16.

Denumirea serviciului
Taxă închiriere teren exterior – fotbal:
- Juniori, între orele 8,00-18,00
- Seniori, între orele 8,00-18,00
- Seniori, între orele 18,00-24,00
Taxă închiriere teren exterior – tenis:
- Cluburi
- Amatori
- Cu nocturnă
Taxă închiriere teren exterior – baschet:
- Cluburi
- Amatori
- Cu nocturnă
Taxă servicii de curățenie
- sală polivalentă
- holuri
Taxă amplasare autoturism în incinta
Complexului Sportiv, în scop publicitar

17.

Taxă amplasare motocicletă în incinta
Complexului Sportiv, în scop publicitar

18.

Taxă difuzare spot publicitar

Lei/UM

40 lei/oră
80 lei/oră
95 lei/oră
25 lei/oră
30 lei/oră
50 lei/oră
50 lei/oră
75 lei/oră
100 lei/oră
2.000 lei/zi
1.000 lei/zi
2.000 lei/lună
1.500 lei/lună

1.000 lei/ eveniment
(12 difuzări de 15
secunde/oră)
Utilitățile (electricitate, gaz, apă, salubritate), serviciile de instructaj
pentru situații de urgență și serviciile de pază pe perioada evenimentelor se
vor refactura.
Taxele de închiriere prevăzute la punctele II.1, II.2, II.3 și II.4 nu
includ și zona de loje și tribune VIP.
Vor beneficia de acces gratuit următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
Reducerile prevăzute la I.2 se acordă elevilor, studenţilor și
pensionarilor pe bază de documente justificative prezentate, respectiv, carnet
de student, cupon de pensie, carnet de elev etc., după caz. De asemenea,
pentru grupurile de elevi care participă la acțiuni organizate de Inspectoratul
Școlar Județean Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%, acordată la
prețul biletului pentru adulți.
Având în vedere faptul că, domeniile de activitate, condiţiile în care se
pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare al serviciilor
publice de interes local se aprobă prin regulament, este necesară aprobarea
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Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale pentru
funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
Taxele speciale încasate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud pentru competițiile sportive organizate în cadrul Complexului Sportiv,
respectiv cele pentru utilizarea acestuia se constituie venituri la bugetul de
venituri și cheltuieli al instituției și se administrează conform prevederilor
legale în vigoare.
Proiectul de hotărâre va fi adus la cunoştinţă publică potrivit Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, perioadă în care se pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare.
După aprobare, hotărârea privind instituirea unor taxe speciale pentru
funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud va fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi se va afișa la sediul instituției.
Față de cele prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile legale
pentru ca Proiectul de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale
pentru funcționarea Serviciului administrare patrimoniu sportiv din
cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, să fie supus
la tranparență decizională.
DIRECTOR EXECUTIV,
TEOFIL IULIAN CIOARBĂ

Întocmit: Ionela-Cristina Onișor, consilier superior/1 ex.______________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/14866/30.06.2022
Se aprobă,
INIŢIATOR
Președinte,
Emil Radu Moldovan

STUDIU DE IMPACT
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Proiect de hotărâre
privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Serviciului administrare
patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
Secţiunea a 2-a
Motivele emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situației actuale

2. Schimbări preconizate
3. Alte informații

Având în vedere Hotărârea Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.26/2022 privind aprobarea
structurii organizatorice și a statului de funcții ale
Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud,
în urma diversificării activității, respectiv a
ramurilor sportive, în cadrul clubului a fost
înființat Serviciul administrare patrimoniu sportiv
care va administra Complexul Sportiv din
localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33,
municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, după
finalizarea și recepționarea obiectivului de
investiții.
Astfel, pentru buna funcționare a acestui serviciu
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
propune instituirea unor taxe speciale.
Creșterea gradului de realizare a veniturilor
proprii ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud.
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3)
lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, consiliul
județean stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în

condiţiile legii. Conform art.30 alin.(1)-(3) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art.484 alin.(1)-(2) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
funcţionarea unor servicii publice locale, create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum
şi pentru promovarea turistică a localităţii,
consiliile judeţene pot adopta taxe speciale.
Domeniile în care consiliile judeţene pot adopta
taxele speciale pentru serviciile publice locale,
precum şi cuantumul acestora se stabilesc în
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind necesară aprobarea
de către autorităţile deliberative a unui
regulament, în acest sens.
Având în vedere cele de mai sus, se impune
adoptarea unui act normativ privind instituirea
unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din
cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” BistrițaNăsăud.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre
1. Impactul macro - economic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informații

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Beneficiarii acestui proiect de hotărâre sunt
cetăţenii județului Bistrița - Năsăud.
Pe măsura încasării taxelor speciale propuse a se
institui se va asigura atât funcţionarea în bune
condiţii a Serviciului administrare patrimoniu
sportiv din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud cât și întreținerea și
administrarea Complexului Sportiv din localitatea
Unirea.
Nu este cazul.
-

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar al proiectului de hotărâre
asupra bugetului entității publice
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1. Modificări ale veniturilor bugetare

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare

3. Alte informații

Taxele speciale propuse se constituie ca venituri
proprii ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
Bistrița-Năsăud și vor completa veniturile proprii
estimate în bugetul de venituri și cheltuieli.
În vederea respectării principiului echilibrului
bugetar, conform prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, modificarea veniturilor
bugetare implică modificarea în aceeași măsură
a cheltuielilor întrucât cheltuielile unui buget se
acoperă integral din veniturile bugetului.
Nu este cazul.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de hotărâre asupra altor acte normative
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
hotărâre:
a) Acte normative în vigoare, ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de
hotărâre
b) Acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziții
2. Alte informații

a) Cu data intrării în vigoare a proiectului de
hotărâre se abrogă Anexa nr.3 la Hotărârea
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.188 din
16.12.2021 privind stabilirea taxelor locale
percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
şi instituţiile subordonate pentru anul 2022.
b) Nu este cazul.

Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului
de hotărâre

Proiectul de hotărâre a fost întocmit pe baza propunerilor transmise de Clubul Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de
hotărâre
Informarea societății civile cu privire la Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003
necesitatea elaborării proiectului de hotărâre privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, prin publicarea proiectului
de hotărâre pe site-ul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud www.portalbn.ro la secțiunea
„Transparență decizională”.
2. Alte informații
Nu este cazul.
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Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului
de hotărâre de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud, înființarea de noi organisme
sau extinderea competențelor instituțiilor
existente
2. Alte informații

După aprobare, proiectul de hotărâre va fi
comunicat Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Clubului
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, instituţie
subordonată Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, care realizează venituri proprii, spre
luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.
Nu este cazul.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat Proiectul de
hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea
Serviciului administrare patrimoniu sportiv din cadrul Clubului Sportiv
„GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

DIRECTOR EXECUTIV,
TEOFIL IULIAN CIOARBĂ

Întocmit: Ionela-Cristina Onișor, consilier superior/1 ex._____________
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