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JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E A 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

privind stabilirea tarifelor la Ştrandul Termal Deta. 

 

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere raportul nr. 16/2020 al SC STRAND TERMAL DETA SRL prin care se propun 

tarifele aplicabile cu anul 2020 la Ștrandul Termal Deta, aflat în concesiune la la S.C. “ŞTRAND 

TERMAL DETA” S.R.L, societate având ca acţionar unic Oraşul Deta prin Consiliul local al oraşului 

Deta, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei Economice; 

              În conformitate cu art.12 alin.(2) din ACTUL CONSTITUTIV al societății cu răspundere limitata 

,,ŞTRAND TERMAL DETA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Deta nr. 28/24 aprilie 

2012 și art. 129 alin.(4), litera „c” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

              În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

              Art.1. (1) Se stabilesc tarifele la Ştrandul Termal Deta după cum urmează : 

 Tarife intrare ştrand 

     -Copii 0 – 3 ani, persoane cu handicap grav – gratuit ; 

                              -Copii peste 3 ani, elevi şi pensionari (dacă fac dovada că se află în una din categoriile 

menţionate mai sus) – 8 lei/zi ; 

                              -Adulţi (toate persoanele care nu sunt în categoriile menţionate mai sus şi au o vârstă 

mai mare de 18 ani) – 12 lei/zi.        

 Grupuri organizate mai mari de 30 de persoane, 50 % reducere 
                         (2) Tarifele includ TVA. 

 

               Art.2. La data intrării în vigoare a noilor tarife, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului 

local al oraşului Deta nr. 42/23.04.2013 privind pentru majorarea tarifelor la Ştrandul Termal Deta și nr. 

51/28.04.2015 privind modificarea Hotărârii nr. 42/23.04.2013 pentru majorarea tarifelor la Ştrandul 

Termal Deta. 

 

               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 

                            - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                            - Primarului Oraşului Deta ; 

                            - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                            - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                            - S.C. “ŞTRAND TERMAL DETA” S.R.L ; 

                            - prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro . 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Consilier ADINA-MARIA MATEESCU.                                  Contrasemnează, 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                CORALIA SCULEAN. 

 

Nr.  83  din  10  iunie  2020. 
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