
             
 

 
 

S T I M A Ţ I   C E T Ă Ţ E N I, 
 

În scopul informării corecte a dumneavoastră 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. 

 

Stadionul “Ilie Oană“ 

Anexa nr.1 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
spaţiu / activitate / eveniment 

UM  Tarif 

1. Vestiare si dusuri vestiar 180 lei 

4. Casa de bilete zi 130 lei 

3. Bazin de recuperare bazin 200 lei 

4. Organizare evenimente publicitare foto/video - 
fara nocturna 

oră 2.500 lei 

5. Organizare evenimente publicitare foto/video - cu 
nocturna 

oră 3.500 lei 

6. Sedinta foto - evenimente personale oră 100 lei 

7. Sedinta video - evenimente personale oră 150 lei 

8. Sedinta foto+video - evenimente personale oră 200 lei 

9. Tarif vizitare stadion persoană 5 lei 

10. Tarif vizitare stadion elevi - grup organizat persoană 3 lei 

11. Inchiriere sala de conferinte 72 locuri 1 oră 300 lei 

12. Inchiriere sala de conferinte 72 locuri 3 ore 600 lei 

13. Inchiriere sala de conferinte 72 locuri 4 ore 700 lei 

14. Închiriere gazon, pentru antrenament fără nocturnă ora 600 lei 

15. Închiriere gazon, pentru antrenament cu nocturnă ora 770 lei 

16. Inchiriere stadion pentru evenimente sportive - 
echipe de fotbal - fara nocturna - vara 

ora 2.500 lei 

17. Inchiriere stadion pentru evenimente sportive - 
echipe de fotbal - fara nocturna - iarna 

ora 3.100 lei 

18. Inchiriere stadion pentru evenimente sportive - 
echipe de fotbal - cu nocturna - vara 

ora 2.900 lei 

19. Inchiriere stadion pentru evenimente sportive - 
echipe de fotbal - cu nocturna - iarna 

ora 3.500 lei 

20. Spaţii publicitare (mesh-uri) amplasate pe clădirea 
stadionului în exterior neexpuse evenimentului sportiv 

 11,5 lei/mp/lună* 

21. Spaţii publicitare – publicitatea stradală  27,5 lei/mp/lună* 

 

* Tariful pentru publicitate (amplasare mesh-uri, bannere) exterior şi pentru publicitate stradală va fi valabil 
în toate bazele sportive din administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti. 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif Tarif închiriere (preţ pornire licitaţie) 

1 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru activităţi 

comerciale (băcănie, cofetărie, patiserie, restaurant) 
17,89 lei/m.p./lună 

2 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru vânzare 

produse nealimentare (librărie, editură, papetărie, 

farmacie) 

14,06 lei/m.p./lună 

3 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru vânzare 

produse nealimentare (textile, încălţăminte, confecţii, 

metalo-chimice) 

20,44 lei/m.p./lună 

4 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru vânzare 

produse nealimentare (bunuri de folosinţă 

îndelungată, piese de schimb) 

24,28 lei/m.p./lună 

5 Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru birouri 12,78 lei/m.p./lună 

6 

Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru activităţi 

social-culturale şi de interes public (dispensare, 

comandamente, policlinici, biblioteci, anticariat, 

muzee, asociaţii non-profit, cluburi sportive) 

6,39 lei/m.p./lună 

7 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru amplasare 

de panouri publicitare la Tribuna 2 şi Tribuna Oficială, 

Peluza 1, Peluza 2 

22,5 lei/m.p./lună 

8 
Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru amplasare 

de panouri publicitare în Clădiri Colţuri 
36 lei/m.p./lună 

 

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. 
 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEŞTI 

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

 


