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REFERAT DE APROBARE 

nr. 2273 din 22.03.2018 
privind instituirea taxelor speciale pentru activitățile Clubului Sportiv Comunal și 

pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi 
 

Analizând prevederile: 
a) art. 27, ale art. 36 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. c) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
c) art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

d) Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Hotărârii  Consiliului Local nr. 15/2017 privind înființarea Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 2 lit. a)-c) și h) și ale art. 141 din Regulamentul privind stabilirea domeniilor 
de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale,  aprobat prin Hotărârii 
Consiliului Local nr. 37/22 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

g) Hotărârii Consiliului Local nr. .../2018 privind unele măsuri pentru darea în 
folosință a investiției Acoperire eren handbal, Calea Sânadreiului, nr.24, comuna 
Dudeștii Noi, 

 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 
 

 
primarul comunei Dudeștii Noi, 

Alin-Adrian NICA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

nr. 2272 din 22.03.2018 

privind instituirea taxelor speciale pentru activitățile Clubului Sportiv Comunal și 
pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi 

 
 Analizând prevederile: 

a)art. 27, ale art. 36 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b)art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
c)art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
d)Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
e)Hotărârii  Consiliului Local nr. 15/2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 
f)art. 2 lit. a)-c) și h) și ale art. 141 din Regulamentul privind stabilirea domeniilor de 
activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale,  aprobat prin Hotărârii Consiliului 
Local nr. 37/22 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare; 
g)Hotărârii Consiliului Local nr. .../2018 privind unele măsuri pentru darea în folosință a 
investiției Acoperire eren handbal, Calea Sânadreiului, nr.24, comuna Dudeștii Noi, 
pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi 
             

         propun propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

 

 

Referent superior 

Violeta CRĂCIUN 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. ____ din 28.03.2018 

privind instituirea taxelor speciale pentru activitățile Clubului Sportiv Comunal și 
pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi 

 
Având în vedere prevederile art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;  
 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 
h) art. 27, ale art. 36 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. c) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
i) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
j) art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

k) Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

l) Hotărârii  Consiliului Local nr. 15/2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 

m) art. 2 lit. a)-c) și h) și ale art. 141 din Regulamentul privind stabilirea domeniilor de 
activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale,  aprobat prin Hotărârii Consiliului 
Local nr. 37/22 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare; 

n) Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2018 privind unele măsuri pentru darea în 
folosință a investiției Acoperire eren handbal, Calea Sânadreiului, nr.24, comuna Dudeștii 
Noi, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 2476/2018 calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 
393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr.2475/2018,  

c) rapoartele comisiilor de specialitate ECOFși EDUX ale Consiliului Local, 
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 

conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
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metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului  
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) procesul-verbal nr. 1192/14 februarie 2018 pentru afișarea la avizierul primăriei a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile Clubului Sportiv 
Comunal și pentru folosirea Arenei Sportive Dudeștii Noi și constatând că nu au existat 
propuneri sau observații din partea celor interesați, fiind respectate, în acest sens, 
prevederile art. 9 din Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în 
care se pot institui taxele speciale, cu modificările și completările ulterioare, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. - Începând cu 1 aprilie 2018, pentru funcționarea Clubului Sportiv Comunal 

Dudeștii Noi și a Arenei Sportive Dudeștii Noi se instituie taxele speciale pentru activitățile 
realizate în cadrul acestora conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeștii Noi  și 
prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul 
Oficial al Comunei Dudeștii Noi, precum și pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
  PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F33/A1 
AAN/AAN 
Ex.4 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA  
Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

http://www.pcdn.ro.-/
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Anexă   
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. --- din --------- 
 
 

Taxe speciale pentru activitățile Clubului Sportiv Comunal și pentru folosirea Arenei 

Sportive Dudeștii Noi 

 

 
 
1. Taxă specială pentru folosirea terenului de minifotbal de la Arena Sportivă Dudeștii Noi 
 
Art. 1. - (1) Taxa specială pentru folosirea terenului de minifotbal de la Arena Sportivă Dudeștii Noi se 

instituie pentru folosirea, la cerere, de către persoane fizice sau juridice în scop sportiv a terenului de 
minifotbal și a facilităților complementare, respectiv vestiare, toalete, dușuri, etc, de la Arena Sportivă Dudeștii 
Noi. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de ore de folosință menționat în cererea solicitantului. 
(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la persoana responsabilă cu administrarea Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de reparații și întreținere a facilităților și dotărilor Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
b) costul utilităților necesare pentru buna administrare și întreținere a Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
c) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară pentru Arena Sportivă Dudeștii Noi; 
d) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil și servicii necesare pentru buna administrare 

și întreținere a Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
e) cheltuieli de personal pentru administrarea și întreținerea Arenei Sportive Dudeștii Noi. 

 
2. Taxă specială pentru folosirea terenului de tenis/volei de la Arena Sportivă Dudeștii Noi 
 
Art. 2. - (1) Taxa specială pentru folosirea terenului de tenis/volei de la Arena Sportivă Dudeștii Noi se 

instituie pentru folosirea, la cerere, de către persoane fizice sau juridice în scop sportiv a terenului de 
tenis/volei și a facilităților complementare, respectiv vestiare, toalete, dușuri, etc, de la Arena Sportivă Dudeștii 
Noi. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de ore de folosință menționat în cererea solicitantului. 
(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la persoana responsabilă cu administrarea Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de reparații și întreținere a facilităților și dotărilor Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
b) costul utilităților necesare pentru buna administrare și întreținere a Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
c) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară pentru Arena Sportivă Dudeștii Noi; 
d) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil și servicii necesare pentru buna administrare 

și întreținere a Arenei Sportive Dudeștii Noi; 
e) cheltuieli de personal pentru administrarea și întreținerea Arenei Sportive Dudeștii Noi. 
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3. Taxă specială pentru participarea la activitățile Secției de tenis de câmp din cadrul Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi 

 
Art. 3. - (1) Taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de tenis din cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi se instituie pentru participarea, la cerere, a persoanelor fizice la activitățile cu caracter 
regulat Secției de tenis din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în vederea învățării/perfecționării în 
domeniul acestui sport. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de activități la care solicitantul a participat menționat în 
borderoul lunar realizat de către conducătorul Secției de tenis din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii 
Noi. 

(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la conducătorul Secției de tenis din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) materiale sportive; 
b) taxe și tarife aferente afilierii secției la federația de profil;  
c) închirierea/folosirea terenurilor/facilităților sportive; 
d) cheltuieli privind remunerarea antrenorilor/instructorilor; 
e) cheltuieli administrative ale Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
(5) Sumele obținute din taxa specială descrisă la alin. (1) se fac venituri la bugetul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi încasându-se într-un cont distinct și folosite în condițiile alin. (4). 
 

4. Taxă specială pentru participarea la activitățile Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi 

 
Art. 4. - (1) Taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi se instituie pentru participarea, la cerere, a persoanelor fizice la activitățile cu caracter 
regulat Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în vederea învățării/perfecționării în 
domeniul acestui sport. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de activități la care solicitantul a participat menționat în 
borderoul lunar realizat de către conducătorul Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii 
Noi. 

(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la conducătorul Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) materiale sportive; 
b) taxe și tarife aferente afilierii secției la federația de profil;  
c) închirierea/folosirea terenurilor/facilităților sportive; 
d) cheltuieli privind remunerarea antrenorilor/instructorilor; 
e) cheltuieli administrative ale Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
(5) Sumele obținute din taxa specială descrisă la alin. (1) se fac venituri la bugetul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi încasându-se într-un cont distinct și folosite în condițiile alin. (4). 
 
5. Taxă specială pentru participarea la activitățile Secției de șah din cadrul Clubului Sportiv Comunal 

Dudeștii Noi 
 
Art. 5. - (1) Taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de șah din cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi se instituie pentru participarea, la cerere, a persoanelor fizice la activitățile cu caracter 
regulat Secției de șah din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în vederea învățării/perfecționării în 
domeniul acestui sport. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de activități la care solicitantul a participat menționat în 
borderoul lunar realizat de către conducătorul Secției de șah din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
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(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la conducătorul Secției de șah din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) materiale sportive; 
b) taxe și tarife aferente afilierii secției la federația de profil;  
c) închirierea/folosirea terenurilor/facilităților sportive; 
d) cheltuieli privind remunerarea antrenorilor/instructorilor; 
e) cheltuieli administrative ale Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
(5) Sumele obținute din taxa specială descrisă la alin. (1) se fac venituri la bugetul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi încasându-se într-un cont distinct și folosite în condițiile alin. (4). 
 

6. Taxă specială pentru participarea la activitățile Secției de go din cadrul Clubului Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi 

 
Art. 6. - (1) Taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de go din cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi se instituie pentru participarea, la cerere, a persoanelor fizice la activitățile cu caracter 
regulat Secției de go din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în vederea învățării/perfecționării în 
domeniul acestui sport. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de activități la care solicitantul a participat menționat în 
borderoul lunar realizat de către conducătorul Secției de go din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 

(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
a) la casieria Primăriei; 
b) la conducătorul Secției de go din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
c) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
d) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) materiale sportive; 
b) taxe și tarife aferente afilierii secției la federația de profil;  
c) închirierea/folosirea terenurilor/facilităților sportive; 
d) cheltuieli privind remunerarea antrenorilor/instructorilor; 
e) cheltuieli administrative ale Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
(5) Sumele obținute din taxa specială descrisă la alin. (1) se fac venituri la bugetul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi încasându-se într-un cont distinct și folosite în condițiile alin. (4). 
 
7. Taxă specială pentru participarea la activitățile Secției de tae kwon do ITF din cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi 
 
Art. 7. - (1) Taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de tae kwon do ITF din cadrul 

Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se instituie pentru participarea, la cerere, a persoanelor fizice la 
activitățile cu caracter regulat Secției de tae kwon do ITF din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi în 
vederea învățării/perfecționării în domeniul acestui sport. 

(2) Impunerea se face în baza numărului de activități la care solicitantul a participat menționat în 
borderoul lunar realizat de către conducătorul Secției de tae kwon do ITF din cadrul Clubului Sportiv Comunal 
Dudeștii Noi. 

(3) Plata taxei speciale descrisă la alin. (1) se poate face: 
e) la casieria Primăriei; 
f) la conducătorul Secției de tae kwon do ITF din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
g) prin ordin de plată în contul aferent taxei speciale; 
h) folosind mijloacele electronice de plată în contul aferent taxei speciale. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
f) materiale sportive; 
g) taxe și tarife aferente afilierii secției la federația de profil;  
h) închirierea/folosirea terenurilor/facilităților sportive; 
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i) cheltuieli privind remunerarea antrenorilor/instructorilor; 
j) cheltuieli administrative ale Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 
(5) Sumele obținute din taxa specială descrisă la alin. (1) se fac venituri la bugetul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi încasându-se într-un cont distinct și folosite în condițiile alin. (4). 
 
Art. 8. - (1) Pentru anul 2018 se stabilesc cuantumurile taxelor speciale instituite la art. 1-7 după cum 

sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă specială/tarif/redevență/chirie Cuantum 

1.  taxa specială pentru folosirea terenului de minifotbal de la Arena 
Sportivă Dudeștii Noi 

130 de lei/oră în sezonul de 
iarnă

1
 

100 de lei/oră în sezonul de 
vară 

2.  taxa specială pentru folosirea terenului de tenis/volei de la Arena 
Sportivă Dudeștii Noi 

80 de lei/oră în sezonul de 
iarnă  
50 de lei/oră în sezonul de 
vară 
500 de lei/an pentru 
abonament

2
 

3.  taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de tenis din 
cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

50 lei/activitate 

4.  taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de fotbal din 
cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

15 lei/activitate 

5.  taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de șah din 
cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

15 lei/activitate 

6.  taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de go din 
cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

15 lei/activitate 

7.  taxa specială pentru participarea la activitățile Secției de tae kwon 
do din cadrul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

15 lei/activitate 

 
(2) În funcție de necesități, pe parcursul anului 2018, prin hotărâre a consiliului local, se pot modifica 

taxele speciale prevăzute la alin. (1), precum și se pot adopta și alte taxe speciale respectând prevederile 
Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale. 

Art. 9. - Sunt scutiți de la plata taxelor speciale instituite prin art. 3-7 elevii și studenții din instituțiile sau 
unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și 
Sportului, care au domiciliul în comuna Dudeștii Noi. 

Art. 10. - Beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul taxelor speciale instituite prin art. 1 și 2 
elevii și studenții din instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației 
Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, care au domiciliul în comuna Dudeștii Noi, cu condiția 
îndeplinirii prevederilor prezentului articol de către toți participanții la activitatea sportivă care face obiectul 
folosirii facilităților Arenei Sportive Dudeștii Noi. 

Art. 11. - Scutirile/reducerile menționate la art. 9 și 10 se aprobă de către primarul comunei în baza unei 
cereri însoțită de documentele care atestă încadrarea în condițiile prezentei hotărâri. 

 
 

 

                                            
1
 Sezonul de iarnă este perioada în care se folosește instalația de încălzire la Arena Sportivă Dudeștii Noi 

2
 În limita a 4 ore pe lună, în funcție de disponibilitatea terenului, doar pentru locuitorii comunei Dudeștii Noi. 

Facilitatea de abonament nu se aplică cumulat cu alte facilități stabilite prin prezenta hotărâre. 


