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Nr. 
crt. 

 
Denumire tarif / taxa 

 
Valoare tarif/taxă 

1. Tarif loc de parcare 2 lei/oră de stationare 

12 lei/zi 

2. Tarif inchiriere boxe si tarif folosinta pista 250 lei/lună 

3. Tarif inchiriere spatiu cafenea 750 euro/lună  

(preţ de pornire licitatie) 

4. Tarif inchiriere spatiu casa de pariuri * 100 euro/ lună/ghiseu 
(preţ de pornire licitatie) 

5. Tarif de intrare la tribune 5 lei/persoană 

6. Taxa de participare pentru cursele de galop 5% din valoarea premiului 

intrecerii 

7. Taxa de participare pentru cursele de trap 5% din valoarea premiului 
intrecerii 

 
* tariful nu include si procentul din castig datorat organizatorului. 
 

 

 
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. 

 

În scopul informării corecte a dumneavoastră privind tarifele practicate pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Complexului Hipodrom Ploieşti şi a taxelor aferente 
desfăşurării curselor hipice, vă prezentăm extras din Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 361 din 2 noiembrie 2016, Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 191 din 
26 iunie 2017 şi Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 153 din 30 mai 2019, care reglementează valoarea acestora. 
 

8. Tarif inchiriere boxa si folosinta pista / zi+utilitati+curatenie boxa 50 lei/zi 

9. Tarif folosinţă pistă pentru cai care nu sunt cazati in incinta Hipodromului  10 lei/zi/cal 

10. Tarif folosinta piste pentru competitii, diferite sporturi si alte rase de animale 300 lei/oră 

11. Tarif folosinta piste pentru antrenamente, diferite sporturi si alte rase 

de animale 

150 lei/oră 

12. Tarif inchiriere spatiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive 100 lei/oră 

13. Tarif inchiriere teren pentru diverse activitati comerciale 5 lei/mp/zi 

14. Tarif reclama ocazionala 126 lei/mp/zi 

15. Tarif reclama pe o perioada de o lună 25 lei/mp/zi 

16. Tarif reclama pe o perioada de 3 luni 19 lei/mp/zi 

17. Tarif reclama pe o perioada de un an 13 lei/mp/zi 

18. Şedinţă foto (evenimente personale) 200 lei/oră 

19. Şedinţă video (evenimente personale) 200 lei/oră 

20. Şedinţă foto+video (evenimente personale) 200 lei/oră 

21. Închiriere spaţii excedentare săli etajele III, IV şi V – 1h 300 lei 

22. Închiriere spaţii excedentare săli etajele III, IV şi V – 3h 600 lei 

23. Închiriere spaţii excedentare săli etajele III, IV şi V – 4h 700 lei 

24. Organizare evenimente publicitare foto/video 2340 lei/oră 

25. Închiriere hipodrom pentru diferite evenimente (fără grajduri),  fără curse 1630 lei/oră 

 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEŞTI 

Str. Milcov nr. 1, telefon/fax 0244 574 699 

 


