CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEŞTI
Str. Milcov nr. 1, telefon/fax 0244 574 699

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

- Baza sportivă sala “Olimpia” -

Denumire tarif
Nr.
Valoare/oră
crt.
1. Tarif folosire sala antrenamente pentru:
- acţiuni organizate de federatiile sportive nationale pentru loturile olimpice si nationale,
- actiuni organizate de structuri sportive cu personalitate juridica din subordinea
140 lei
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,
- actiuni organizate de Agentia Nationala pentru Sport si de institutiile subordonate,
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman,
- actiuni organizate de alte structuri sportive recunoscute in conditiile legii si federatii
sportive nationale, altele decat cele de la primul punct
2. Tarife folosire sala - jocuri oficiale seniori
280 lei
3. Tarife folosire sala - jocuri oficiale juniori
165lei
oficiale juniori
4. ocuri
Alte competitii
oficiale
320 lei
5. Pregatire sala inainte de competitii
110 lei
6. Arena sportiva - persoane fizice - activitati sportive: iarna / vara
195 lei/165 lei
7. Teren fotbal - ziua / nocturna
tarif public = 60 lei/70 lei // tarif structuri sportive = 40 lei/50 lei
8. Teren tenis - ziua / nocturna
tarif public = 30 lei/35 lei // tarif structuri sportive = 25 lei/30 lei
9. Teren baschet - ziua
- tot terenul/1 cos
tarif public = 40 lei/20 lei // tarif structuri sportive = 25 lei/15 lei
- nocturnă - tot terenul/1 cos
tarif public = 45 lei/25 lei // tarif structuri sportive = 30 lei/20 lei
10. Tarif inchiriere sala de forta grup organizat cu instructor
65 lei/oră
11. Tarif închiriere sală de antrenament
55 lei
12. Tarif tenis de masa
15 lei/masa
Tarife pentru folosintă spatiu în scop comercial
1.
2.
3.
4.

Pentru activitati de alimentatie publica
Pentru alte activitati
Pentru expozitii-holul de la intrarea principala
Activitati socio-culturale

16 lei/mp/zi
11 lei/mp/zi
2.000 lei/zi - 250 lei/ora
4.500 lei/zi – 500 lei/ora

Tarife pentru folosintă spatiu în scop publicitar
1.
2.
3.
4.

Pentru efectuarea de reclama ocazional
Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de o luna
Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de trei luni
Pentru efectuarea de reclama pe o perioada de un an

140 lei/mp/zi
35 lei/mp/zi
25 lei/mp/zi
20 lei/mp/zi

NOTĂ: 1. Exceptie fac cluburile care au încheiat contracte de închiriere cu institutia noastră.
2. 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.

