
Anexa 4.2. 

 

TARIFE
 

privind utilizarea/închirierea bunurilor 

din patrimoniul Stadionului Municipal Ceahlăul Piatra Neamț 

 

1. Tarife utilizare 

Nr. crt. Denumire incapere Suprafata utila Tarife chirie 

Lei/mp/luna 

1 Sala de mese  8 

2 Bucătărie  8 

3 Vestiare  10 

4 Grupuri sociale  7 

5 Cabinete medicale  16 

6 Camere arbitri  8 

7 Sala de forță  11 

8 Magazii  7 

9 Bloc turn   

           Etaj 1  16 

           Etaj 2  16 

           Etaj 3  16 

           Etaj 4  16 

           Etaj 5  16 

10 Alte încăperi  7 

 

2. Tarif utilizare 

Nr. crt. Denumire Tarif chirie lei/zi 

1 Pat 27 

 

3. Tarife utilizare teren pentru activități comerciale: 

- 5 lei/oră/mp pentru o perioada de până la 6 ore;  

- 3 leu/oră/mp pentru ceea ce depășește 6 ore; 

- la aceste tarife, dacă este cazul, se adaugă contravaloarea energiei electrice consumate;  

 

4. Tarif utilizare pistă de atletism 

Nr. crt. Denumire Tarif chirie lei/zi Tarif chirie lei/ora 

1 Pista de atletism și spații adiacente 500 50 

 

Tarifele de utilizare a pistei de atletism se reduc cu 75% pentru Asociațiile/Cluburile Sportive de drept 

public/privat cu Certificat de Identitate Sportivă, care performează la nivelul Municipiului Piatra 

Neamț; 

 

Pista de atletism se foloseste gratuit : 

a) Pentru pregătirea și desfășurarea competițiilor atletice școlare în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

b) Copiii instituționalizați din grădinițe, școli gimnaziale și liceele de stat insoțiți de cel puțin un 

cadru didactic specializat, pot utiliza pista de atletism gratuit, în zilele în care nu sunt alte evenimente.  

c) Pentru instituții publice și instituţii de utilitate publică (persoana juridică de drept privat care, 

potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică); 

d) Pentru cetățenii Municipiului Piatra Neamț, astfel:  

- Luni-Vineri între orele 6.00 - 9.00 respectiv 18.00 - 21.30;  

- Sâmbăta și Duminica între orele 6:00 - 9:00 respectiv 15:00 - 21:30.   

Programul este valabil atunci când nu sunt organizate alte activități  planificate. 

Tarifele nu includ TVA. 

La propunerea administratorului,tarifele pot fi modificate anual prin Hotarare de Consiliul Local. 


