CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Com. Voineasa, Str. I.Gh. Duca Nr.98
Tel. 0250/754309, Fax 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro
HOTĂRÂREA NR. 42
Privitor la : aprobarea tarifelor pentru transportul pe cablu la Domeniul schiabil Voineasa „Ski
Resort Transalpina“ sezonul de vară 2021
Consiliul Local al comunei Voineasa, judetul Valcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
27.05.2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare prezentat de domnul primar Năstăsescu Gabriel-Sebastian, prin care propune
aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul pe cablu la Domeniul
schiabil Voineasa , sezonul de vară 2021;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineasa nr. 34/15.06.2020 şi procesul-verbal de adjudecare a
licitaţiei nr. 4874/06.10.2020;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa- Ski
Resort Transalpina, nr. 198 din 13 ianuarie 2021;
Ţinând seama de avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 2790/27.05.2021, precum şi
de avizul sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.2791/27.05.2021 întocmit de
secretarul general al localităţii ;
În conformitate cu prevederile art.1, art.10 alin.(1), lit.b), art.12, art.14, art.39 și art.40 din O.G. nr.71
din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit.b), c), d),
alin.(4), alin.(7) lit.f), lit.k), lit.r), alin.(14) ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 8 voturi pentru, 3 împotrivă, adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E:
Art.1- (1) Se aprobă lista de prețuri/bilet pentru transportul pe cablu la Domeniul schiabil „Ski Resort
Transalpina “, sezonul de vară 2021, aplicabile începând cu data prezentei hotărâri, precum şi termenii şi
condiţiile de folosire a biletelor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se stabileste taxa de 10 lei/zi/autovehicul pentru parcarea supraterană şi terană aferentă Domeniului
schiabil „Ski Resort Transalpina “.
Art.2- Primarul comunei Voineasa va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
compartimentele de specialitate.
Art.3- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului general al comunei şi va fi
comunicată Instituţiei Prefectului -Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Voineasa, persoanelor interesate.
Voineasa la 27.05.2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIGEAN NICOLAE

Contrasemnează,
Secretar general delegat comuna Voineasa
Stănescu Marieta Verginica

ANEXA LA H.C.L. NR.40/27.05.2021

LISTA PRETURI BILET SKI RESORT TRANSALPINA
Nr.
Crt.
1

Bilet

Pret/Ron

Bilet ADULT urcare/coborâre

40 lei

2

Bilet COPIL 3-14 ani urcare/coborâre

25 lei

-Taxa de parcare 10 RON (în timpul săptămânii se achită la CASIERIE).
-ACHIZIȚIONAREA BILETELOR DE CĂLĂTORIE DE LA CASIERIE
reprezintă acceptul Dumneavoastră asupra termenilor şi condiţiilor de utilizare a biletelor afişate alăturat.
CONDIȚIILE DE FOLOSIRE A BILETELOR !!!
-Utilizarea incorectă a biletului duce la retragerea acestuia și la interzicerea accesului pe instalațiile de
transport.
-Încercarea de transferare a biletului către o altă persoană este considerată drept utilizare incorectă,
operatorul va lua măsuri în consecință .
-Biletele eliberate sunt din hârtie reciclabilă, pentru care NU se reține garanție.
-NU se înlocuiesc biletele pierdute, uitate sau deteriorate !
-NU se returnează contravaloarea biletelor pentru cazul în care instalațiile de transport se opresc accidental ,
datorită înrăutățirii condițiilor meteo ori apariției vântului.
-Achiziționarea biletelor de călătorie de la CASIERIE reprezintă ACCEPTUL Dvs. asupra celor mai sus
menționate .
Operator Ski Resort Transalpina
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