Anexa 4.1.
TARIFE
privind utilizarea Stadionului Municipal ,,Ceahlăul” Piatra Neamț
pentru jocuri de fotbal, rugby, oină (antrenamente și meciuri oficiale)
și evenimente cultural-sportive
Luând în considerare cheltuielile curente și de personal estimate, și ținând cont de numărul de ore
de exploatare specific acestei baze sportive, în dorința de a susține și încuraja activitatea sportivă,
propunem următoarele tarife de utilizare a Stadionului Municipal ,,Ceahlăul” Piatra Neamț pentru
antrenamente și meciuri oficiale, astfel:
1. Tarif pe antrenament1* – 300 lei/oră;
2. Tarife pe meciuri oficiale2*, diferențiate în funcție de ligile de fotbal, atât pentru seniori cât și
pentru juniori:
- Liga 1 – 6000 lei/meci;
- Liga 2 – 4000 lei/meci;
- Liga 3 – 2200 lei/meci;
- Liga 4 si 5 – 1200 lei/meci;
- Juniori - 600 lei/meci;
3. Pentru terenurile secundare tarifele sunt:
- pentru terenul secundar sintetic tarifele se reduc cu 50%;
- pentru terenul secundar cu iarba tarifele se reduc cu 25%;
4. Tarifele de utilizare se reduc cu 75% pentru Asociațiile/Cluburile Sportive de drept public/privat
cu Certificat de Identitate Sportivă, care performează la nivelul Municipiului Piatra Neamț;
Tarifele propuse pentru antrenamente și/sau meciuri oficiale de fotbal includ utilizarea suprafeței
de joc, vestiarele, camera arbitrilor, grupurile sanitare, precum și celelalte spații adiacente desfășurării
unui meci de fotbal/antrenament.
5. Tarife utilizare Stadion Municipal Ceahlăul Piatra Neamț pentru
evenimente/spectacole/concerte
Nr. crt.

Denumire

Tarif chirie lei/ora

1

Diverse evenimente culturale,
promoționale, educative,
concursuri, etc.

550

2

Spectacole/Concerte (până în 1000
spectatori)

1100

3

Spectacole/Concerte (peste 1000
spectatori)

5500

NOTĂ
- la antrenamente se poate utiliza suprfața de ½ din teren;
2*
- meci oficial durează 4 ore;
Pentru folosirea nocturnei se va achita și energeia electrică consumată;
În cazul evenimentelor televizate, tarifele se majoreaza cu 50%;
Pentru terenurile secundare de la punctul 5. tarifele se diminueaza cu 30%;
Tarifele nu includ TVA;
La propunerea administratorului, tarifele pot fi modificate anual prin Hotarare de Consiliul Local.
1*

