
             
 
 

S T I M A Ţ I  C E T Ă Ţ E N I, 
 
 

În scopul informării corecte a dumneavostră privind tarifele practicate pentru 

închirierea spaţiilor aferente bazelor sportive, vă prezentăm extras din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Ploieşti nr. 182, din 27 iunie 2019, care reglementează valoarea acestora. 

 

Anexa 
- Sala de sport “Leonard Doroftei” - 

 

Nr. 

crt. 

 
Denumire tarif 

 

Valoare/oră 

 
1. 

 
Competitii oficiale 

 
250 lei 

2. Antrenament si competitii organizate de catre 

unitatile apartinatoare Inspectoratului Scolar 

Judetean  

 
Gratuit 

3. Inchiriere spatiu pentru activitati sportive organizate de 

catre persoane autorizate sau fizice pe teren mic 

Iarna 60 lei 

Vara 50 lei 

4. Inchiriere spatiu pentru activitati sportive organizate de 

catre persoane autorizate sau fizice pe teren mare 

Iarna 120 lei 

Vara 100 lei 

5. Inchiriere spatiu si anexe pentru desfasurarea de 

activităţi comerciale - targuri 

3 lei/mp/zi 
+ c/v energie electrica 

6. Inchiriere spatiu anexa sala exterior pentru desfasurarea 
de activităti comerciale 

2 lei/mp/zi 
+ c/v energie electrica 

7. Tenis de masa 10 lei/masa 

8. Tenis de camp 40 lei 

9. Sala aerobic 30 lei 
 
NOTĂ: La unele tarife se poate adăuga Taxa pe clădiri/teren. În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru contractele de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pe care le încheie CSM 
Ploieşti cu persoane fizice sau juridice, care se referă la perioade mai mici de o lună, există obligaţia de a colecta taxa pe clădiri/teren de 
la concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosinţă şi a o vărsa la bugetul local până la data de 25 a lunii 

următoare, în fiecare lună din perioada de valabilitate a contractului. 
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