TARIFE
DE INCHIRIERE/UTILIZARE A ŞTRANDULUI MUNICIPAL

Tarife de intrare:
-

intrare pietonală gratuită;
2 lei/oră pentru autovehicule, între orele 08:00 – 20:00;
gratuitate pentru autovehicule, între orele 20:00 – 08:00;
gratuitate pentru acces auto al angajaţilor firmelor şi riveranilor ce îşi desfăşoară
activitatea în incinta ştrandului;
gratuitate pentru autovehiculele clienţilor cazaţi în ştrand;
5 lei/zi acces bazine înot – copii între 5 şi 14 ani;
15 lei/zi acces bazine înot – adulţi;
20 lei/zi acces bazine înot adulţi – zona VIP;
7 lei/zi acces bazine înot copii între 5 şi 10 ani – zona VIP;
gratuitate pentru copiii cu vârsta de pana la 5 ani şi persoane cu dizabilităţi;
50 %. reducere pentru pensionari;

Alte tarife ce pot fi percepute:
a. Utilizare terenuri de sport*:
- Baschet – 25 lei/oră/coş;
- Volei – 50 lei/oră;
- Volei pe nisip – 60 lei/oră;
Fotbal – 60 lei/oră;
- Fotbal pe bitum – 50 lei/oră;
b. Utilizare terenuri tenis*:
- 15 lei/ora;
*
*

tarifele se majoreaza cu 10 lei/ora pentru utilizarea nocturnei;
la 5 ore într-o săptămână, se acordă o oră gratis,

c. Utilizare căsuţe:
- cu duşuri şi toalete comune – 75 lei/zi;
- cu duş şi toaletă proprie – 150 lei/zi;
d. Acces la:
- cabine de duş – 2,50 lei;
- vestiare – 2,00 lei;
- toalete publice – 2,00 lei ;
Gratuitate pentru copii cu vârsta până în 14 ani;

e. Utilizare grătare – 5 lei/oră/buc;
f. Utilizare mese de tenis de masă – 10 lei/oră;
g. Utilizare echipament sportiv:
- Rachete tenis de câmp – 5 lei/oră/rachetă;
- Mingi fotbal, volei, baschet – 5 lei/oră;
- Palete tenis de masă – 5 lei/oră/set;
- Vestiar/dulap (centru de închiriere echipament sportiv) – 2 lei/oră;
- Rummy, table, şah, cărţi de joc – 5 lei/oră;
- Rachete badminton – 5 lei/oră/set;
h. Utilizare teren pentru campare – 50 lei/zi;
i. Utilizare teren pentru activitati sportive de paintball in aer liber – 50 lei/zi;
j. Închirieri:
- Terenuri libere (pentru locuri de joacă, tonete, organizare evenimente, etc.) – 0,33lei/mp/zi;
- Căsuțe pentru activități economice – 1,15 lei/mp/zi;
- Terase – 0,50 lei/mp/zi;
- Magazii – 0,40 lei/mp/zi;

NOTA
1. Tarifele nu includ TVA.
2. Durata contractelor va fi de minim 3 (trei) luni – maxim 3 (trei) ani, cu posibilitatea
prelungirii prin act adițional la cererea chiriașilor, cu condiția achitării la zi a tuturor obligațiilor.
3. La propunerea administratorului, tarifele pot fi modificate anual prin Hotarare
de Consiliul Local.

