
R O M Â N I A            
JUDEŢUL MURE Ş 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURE Ş                                                 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  339 
din 18 decembrie 2013 

 
privind aprobarea contravaloarea serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul 

de Agrement şi Sport “Mure şul” şi Bazinul  Acoperit Piscina “ ing.Mircea Birău ” 
  

Consiliul local  municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 2095  din 
09.12.2013  prezentată de Administraţia Complexului de agrement şi sport ”Mureşul“, 
privind contravaloarea serviciilor prestate  pe anul 2014  pentru Complexul de  agrement 
şi sport „Mureşul” şi Bazinul acoperit Piscina “ing. Mircea Birău”, 
  Conform prevederilor art.282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal şi în 
conformitate cu art.26, alin. (1) din O.U.G. nr.45/2003  privind finanţele publice locale, 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale stabilesc contravaloarea serviciilor prestate, 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit. „c”,art. 45, alin.(2), lit. „c”,şi art. 115, 
alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, 
 

H o t ă r ă ş t e: 
 

 Art. 1. Începând cu data de 01.01.2014, se stabileşte contravaloarea serviciilor 
prestate de către Complexul de agrement şi sport ”Mureşul”,  Piscina ”ing. Mircea 
Birău”, Bazinul olimpic şi Academia de Sport conform anexelor 1, 2, 3, 4 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 . Persoanele fizice sau juridice care îşi achită impozitele şi taxele locale 
până la 31.03.2014, vor beneficia de o reducere cu 15% a taxelor şi tarifelor prevăzute la 
art.1 ale prezentei. 
 Art. 3 . Pe perioada sezonului estival, biletele de acces pentru bazinul de înot vor fi 
distribuite la intrarea din Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”. 
 Art. 4.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Tîrgu Mureş – dr. Dorin Florea prin Direcţia economică Serviciul public 
Administraţia Complexului de agrement şi sport ”Mureşul” şi Piscina ”ing. Mircea 
Birău”. 
 

Preşedinte de şedinţă 
                   ing. Maior Sergiu Claudiu            
    

Contrasemnează 
     Secretarul Municipiului Tîrgu Mure ş 

       Maria Cioban  
 
 



ANEXA 1 
CAPITOLUL I 

 
Contravaloarea serviciilor prestate  de către  Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » : 

 
 
Nr. 
Crt. 

Specificaţie ANUL 
2013 
sezon 

2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
1. Taxă ocupare teren cu construcţii utilizate 

în scopuri de odihnă lei/mp./lună 
    

1.1. Pentru clădiri proprietate persoane fizice şi 
juridice 

4,00 4,60 2,80 3,20 

1.2. 
 

Pentru unităţi bugetare, organizaţii 
sindicale, asociaţii sportive 

4,00 4,60 2,80 3,20 

2. Taxă ocupare teren pentru suprafeţele de 
teren adiacente fiecărei locaţii,  utilizate în 
mod exclusiv, de proprietarii construcţiilor, 
cu trotuare betonate sau pavate  
lei/mp./lună 

5,60 6,40 5,60 6,40 

3. 
 

Taxă ocupare teren cu construcţii utilizate 
pentru depozite marfă, en-gros lei/mp/lună 

595,30 684,60 595,30 684,60 

4. Taxă ocupare teren cu construcţii utilizate 
pentru birouri, sedii,  
( lei/mp/lună) 

      359,40 413,30 359,40 413,30 

5. Taxă ocupare teren cu construcţii pentru 
activităţi de agrement (spaţii dotate cu 
mese de biliard, tenis de masă, jocuri 
mecanice, dart etc.) lei/mp./lună 

4,50 5,20 4,50 5,20 

6. Taxă ocupare teren cu spaţii  pentru 
 discotecă,  lei/mp/lună: 

50,50 58,00 50,50 58,00 

7. Taxă ocupare teren cu spaţii pentru 
activitate comercială (alimentaţie publică)   
lei/mp/lună: 

 
 
 

  
 
 

 

7.1. ~ construcţia 22,50 25,90 11,20 12,90 

7.2. ~ terasă 18,00 20,70 8,90 10,20 

 Conform HCL nr.68/28.02.2008 Anexa 1, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activitate de 
alimentaţie publică ”la cerere se închiriază anual şi teren pentru terasă pe bază de hotărâre a 
Consiliului Local“  
Termenul pentru închirierea teraselor se stabileşte pentru perioada de sezon 01.05.2014 – 31.08.2014 + 
câte o lună înainte, respectiv  01.04.2014 – 30.04.2014 şi după acesta, respectiv 01.09.2014 – 30.09.2014 
necesar edificării şi dezafectării teraselor . 
 
7.3. ~ terasă în conservare (fără activitate) 16,20 18,60 0,80 0,90 



Nr. 
Crt. 

                      Specificaţie ANUL  

2013 
sezon 

2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
8. Taxa ocupare teren de sport lei/mp/lună 2,90 3,30 2,90 3,30 
9. 
 
 

Taxă ocupare teren pentru activitate 
comercială ambulantă  
- căsuţă,tonetă lei/ mp./zi 

- - 25,00 28,80 

10. 
 

Taxă închiriere teren pentru jocuri de 
copii lei/mp./zi (  jamping, gonflabile 
etc.) 

1,70 2,00 1,70 2,00 

11. 
 

Taxă închiriere teren pentru maşinuţe 
electrice, lei/maşinuţă/zi   

11,20 12,90 11,20 12,90 

12. 
 

Taxă utilizare luciu de apă lei/obiect/zi  10,00 11,50 10,00 11,50 

13. Taxă  pentru organizarea de campanii 
publicitare, promovare produse – fără 
vânzare      lei/zi/amplasament  

112,00 128,80 112,00 128,80 

14. Taxă distribuire presă, fluturaşi, pliante 
etc. lei/zi/persoană 

22,50 25,90 22,50 25,90 

15. Taxă organizare manifestări culturale, 
artistice şi distractive    lei/zi 

90,00 103,50 90,00 103,50 

16. Taxă ocupare teren pentru organizarea de 
spectacole ocazionale lei/mp./zi 

50,00 57,50 50,00 57,50 

17. 
 

Taxă prestări servicii :     

17.1 
 

-taxă pompare ape uzate,   lei/mc. Apă 
potabilă contorizată ( Aquaserv ) 

6,20 7,10 6,20 7,10 

17.2. - taxă transport gunoi menajer persoane 
fizice  – cabană de odihnă lei/sezon 

47,20 54,30 - - 

 

   PROCEDURĂ: Se încasează doar  în perioada sezonului estival (01.05. - 31.08 ) şi sunt fără activitate în 
extrasezon, termen de plată 31.08.2014 după care se vor percepe majorări de întârziere conform Legii în vigoare. 
17.3. - taxă transport gunoi menajer persoane 

fizice şi juridice – cu activitate 
comercială şi odihnă    lei/mc./lună 
 

47,20 54,30 47,20  

  PROCEDURĂ : Se aplică locaţiilor cu activitate comercială şi odihnă pe toată durata anului de funcţionare,   
iar în cazul celor cu activitate numai  în sezonul estival se aplică în perioada 01.04.2014 – 30.09.2014   
18. Taxă utilizare bazin nautic - barcă fără 

   motor lei/barcă/sezon 
112,00 128,80 - - 

19. Taxă închiriere teren de sport lei/oră     
19.1. - teren volei şi tenis cu piciorul  lei/oră 12,00 14,00 12,00 14,00 
19.2. - teren baschet lei/oră – 2 panouri 25,00 29,00 25,00 29,00 
19.3. - tenis cu piciorul NOCTURNĂ  lei/oră 

 
17,00 20,00 17,00 20,00 



Nr. 
Crt. 

                      Specificaţie ANUL  
2013 
sezon 

2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
19.4. -teren baschet NOCTURNĂ lei/oră – 2  

panouri 
30,00 35,00 30,00 35,00 

19.5. - teren tenis de câmp lei/oră 25,00 29,00 25,00 29,00 
19.6 - terenuri de tenis de câmp în Parcul 

Sportiv Municipal lei/lună 
1.500,00 1.725,00 1.500,00 1.725,00 

19.7. - teren mini-fotbal , gazon artificial,     
lei/oră 

104,00 120,00 104,00 120,00 

19.8. 
 

- teren mini-fotbal , gazon artificial, 
NOCTURNĂ   lei/oră 

130,00 150,00 130,00 150,00 

19.9. - teren fotbal old-boys (teren mic) 
gazon artificial  lei/oră 

73,00 84,00 73,00 84,00 

19.10 - teren fotbal old-boys (teren mic) 
gazon artificial, NOCTURNĂ  lei/ oră 

85,00 98,00 85,00 98,00 

19.11 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial pentru organizarea competiţiilor 
sportive de masă în zilele de sâmbătă şi 
duminică lei/oră 

52,00 60,00 52,00 60,00 

19.12 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial pentru organizarea competiţiilor 
sportive de masă în zilele de sâmbătă şi 
duminică NOCTURNĂ lei/oră 
 

97,00 112,00 97,00 112,00 

19.13 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial pentru organizarea competiţiilor 
sportive, pentru elevi, studenţi şi cluburi 
sportive şcolare lei/oră 
 

52,00 60,00 52,00 60,00 

19.14 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial pentru organizarea competiţiilor 
sportive, pentru elevi, studenţi şi cluburi 
sportive şcolare NOCTURNĂ lei/oră 

73,00 84,00 73,00 84,00 

19.15 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial, pentru desfăşurarea antrenamentelor 
(cluburi sportive) lei/oră 

56,00 64,00 56,00 64,00 

19.16 - taxă închiriere teren mini-fotbal gazon 
artificial, pentru desfăşurarea antrenamentelor 
(cluburi sportive) NOCTURNĂ lei/oră 

73,00 84,00 73,00 84,00 

19.17 - taxă închiriere teren old-boys (teren mic) 
gazon artificial, pentru desfăşurarea 
antrenamentelor (cluburi sportive) lei/oră  

45,00 52,00 45,00 52,00 

19.18 - taxă închiriere teren old-boys (teren mic) 
gazon artificial, pentru desfăşurarea 
antrenamentelor (cluburi sportive) 
NOCTURNĂ lei/oră 
 

62,00 71,00 62,00 71,00 



Nr. 
Crt. 

                      Specificaţie ANUL  
2013 
sezon 

2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
19.19 - taxă închiriere teren volei şi baschet 

pentru desfăşurarea antrenamentelor, 
(cluburi sportive) lei/oră 

12,00 14,00 12,00 14,00 

19.20 - taxă închiriere teren minifotbal 
Bulevardul Pandurilor lei/oră 

50,00 58,00 50,00 58,00 

19.21 - taxă închiriere teren minifotbal Bulevardul 
Pandurilor NOCTURNA lei/oră 
 

60,00 69,00 60,00 69,00 

20. -Taxă închiriere vestiar lei/oră/echipă –  1 
vestiar 
 

12,00 14,00 12,00 14,00 

21. - Taxă închiriere sală pentru activităţi 
sportive şi recreere lei/oră 
 

16,00 18,00 16,00 18,00 

22. Echipele aparţinând clubului A.S.A. şi 
L.P.S.  au acces gratuit 
 

    

23. Taxă intrare pe bază de bilete : 
lei/intrare/persoană 
 

    

23.1. - adulţi 5,00 6,00 - - 
23.2. - copiii de la 3 ani până la 14 ani şi 

pensionarii  
 

2,00 3,00 - - 

23.3. - copiii până  la 3 ani Acces 
gratuit 

Acces  
gratuit 

  

23.4. - posesori Studcard vizat la zi din centrele 
Cluj Napoca, Tîrgu-Mureş, Arad, Oradea, 
conform HCL nr.15 din 31 iulie 2008, lei/ 
persoană 
 

2,50 3,00 - - 

23.5. Copiii şi însoţitorii proveniţi din centrele 
de plasament şi case de tip familial lei / 
persoană 
 

2,00 3,00 - - 

23.6. Persoane cu handicap grav (permanent ) 
cu  însoţitor 

Acces 
gratuit 

Acces 
gratuit 

- - 

23.7. Angajaţii locaţiilor cu activitate de 
alimentaţie publică 
 

Acces 
gratuit 

Acces 
gratuit 

- - 

23.8. Proprietari de cabane, persoane fizice 
nominalizate în contract şi copiii acestora 
cu vârsta până la 18 ani 
 

Acces 
gratuit 

Acces  
gratuit 

- - 



Nr. 
Crt. 

                      Specificaţie ANUL  
2013 
sezon 

2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
 
24. 
 

Taxă acces la tobogane cu jet de apă, 
bazin cu adâncimea de 1,20 m 
Program acces : 
Ora  1000 -  1130, 1200 – 1330 ,1400 – 1530, 
            1600 – 1730 , 1800 – 1930  
 

    

24.1 Taxă acces la tobogane cu jet de apă, 
bazin cu adâncimea de 1,20 m 
lei/tură/tobogan/persoană 
 

1,00 1,00   

24.2 Taxă acces la tobogane cu jet de apă, 
bazin cu adâncimea de 1,20 m, pe bază de 
abonament cu brăţară distinctivă  
lei/zi/persoană 
 

10,00 12,00   

25. Taxă intrare pe bază de abonament      lei 
/ sezon 
 

    

25.1. - adulţi 
 

100,00 115,00   

25.2. - copii până la 14 ani şi  pensionari 
 

68,00 78,00 - ~ 

25.3. 
 

- familie – compusă din tata, mama şi 
copii cu vârsta până la 14 ani 

300,00 245,00 - ~ 

25.4. - sportivi participanţi la competiţii de 
masă (minifotbal, cluburi sportive ) 

76,00 87,00 - - 

26. 
 

Taxă închiriere şezlonguri  
      lei/şezlong/zi 

   - 

26.1. - şezlong simplu (1 persoană) 4,50 5,00 - - 
26.2. - şezlong dublu  (2 persoane) 6,00 7,00 - - 
27. Taxă închiriere baldachine 

lei/baldachin/zi 
    

27.1. - baldachin dublu  (2 persoane) 10,00 12,00 - - 
27.2. - baldachin triplu (3 persoane) 12,00 14,00 - - 
28. Taxă închiriere umbrele de plajă   

  lei/umbrelă/zi 
3,50 4,00 - - 

29. Taxă închiriere ambarcaţiuni 
 

    

29.1. - bărci PAFS – 4 locuri lei/h 6,00 7,00 - - 
29.2. - bărci PAFS – 7 locuri lei/h 10,00 12,00 - - 
29.3. - hidrobicicletă tip « Auto » lei/h 12,00 14,00 - - 
30. Taxă intrare în grup, organizat, în scopuri 

turistice max. 20 de persoane ( vizitatori ) 
 

35,00 40,00 - - 



Nr. 
Crt. 

                      Specificaţie ANUL  
 2013 

sezon 
2014 
sezon 

2013 
extrasezon 

2014 
extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
31.1 Taxă intrare la patinoar cu gheaţă naturală 

lei/repriză 90 min. 
  2012- 2013 

sezon 
2013 - 2014 

sezon 
31.1. - adulţi 

- ziua 
- seara 

 
 

  
3,50 
4,00 

 
4,00 
5,00 

31.2. - copii pana la 14 ani 
- ziua 
- seara 

~ ~  
2,50 
2,50 

 
3,00 
3,00 

32. Taxă închiriere patine lei/repriză ~ ~ 5,00 6,00 
 
 
NOTĂ : 

- Taxele din col. (3) vor fi percepute numai în sezonul estival, respectiv 1 mai – 31 august, 
excepţie fac punctele 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 care se încasează în perioada 1 mai – 8 
septembrie  ; 

 
- Taxele din col. (5) vor fi percepute în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, respectiv          

1 septembrie – 31 decembrie; 
 

- Plata taxelor  prevăzute la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 17.3, 18  se va face trimestrial 
până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. 

 
- Plata taxelor  prevăzute la punctul 17.1. se va face astfel: 

o trimestrul  I 2014 (ianuarie, februarie, martie), va avea scadenţa în 15 iunie 2014  
o trimestrul II 2014 ( aprilie, mai, iunie), va avea scadenţa în 15 septembrie 2014 
o trimestrul III 2014 ( iulie, august, septembrie), va avea scadenţa în 15 decembrie 

2014 
o trimestrul IV 2014 (octombrie, noiembrie, decembrie), va avea scadenţa în 15 

martie 2015 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Taxele de la pct. 31.1 ; 31.2  şi 32  se încasează în perioada sezonului rece de la deschiderea 
patinoarului, respectiv luna decembrie a anului 2013,  până la închiderea patinoarului respectiv luna 
martie a anului 2014 



ANEXA 2 
 

CAPITOLUL II 
 

 Contravaloarea serviciilor prestate  de către  Bazinul acoperit Piscina “ing.Mircea Birău”  
 
 

Nr. 
Crt.  

Specificaţia Anul 
2013 2014 

0 1 2 3 
1 Intrare pe bază de cartele de acces  

lei/persoană/şedinţă 
(şedinţă = 1 oră şi 30 minute) 

  

1.1. - adulţi 9,00 10,00 
1.2. - copii până la 14 ani 7,00 8,00 
1.3. - saună, infrasaună,cabină de aburi, jacuzzi 7,00 8,00 
1.4. - pensionari, veterani şi persoane cu handicap 6,00 6,00 
2 Abonamente adulţi   

2.1. - abonament lunar 30 intrări/ lună 160,00 184,00 
2.2. - abonament  special 10 intrări/lună 80,00 92,00 
3 Abonamente copii până la 14 ani   

3.1. - abonament lunar  30 intrări/lună 75,00 86,00 
3.2. - abonament special 10 intrări/lună 40,00 46,00 
4 Taxă solarium lei/minut (maxim 6 minute de expunere) 0,50 0,60 
5 Taxă cască de baie 2,00 2,00 
6 Taxă pentru pierderea sau deteriorarea * :  

- cartelelor de acces   
- chei vestiar   
- brăţară  

8,00 9,00 

 
*Se încasează cu chitanţă 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 3 
 CAPITOLUL III 

 
Contravaloarea serviciilor prestate  de către  Bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic  

 
 

Nr. 
Crt.  

Specificaţia Anul 
2013 2014 

0 1 2 3 
1 Taxă intrare pe bază de bilet  lei/persoană/şedinţă 

(şedinţă = 1 oră şi 30 minute) 
  

1.1. - adulţi 9,00 10,00 
1.2. - copii până la 14 ani 7,00 8,00 
1.3. - pensionari, veterani şi persoane cu handicap 6,00 6,00 
2 Abonamente adulţi   

2.1. - abonament lunar 30 intrări/ lună 160,00 184,00 
2.2. - abonament  special 10 intrări/lună 80,00 92,00 
3 Taxă cască de baie 2,00 2,00 
4 Taxă pentru pierdere sau deteriorare * :  

- chei vestiar   
- cartele de acces   

8,00 9,00 

5 Sportivi de performanţă, campioni naţionali – locurile 
I,II,III, Sportivi legitimaţi la FRN, FRP şi FRT 

GRATUIT GRATUIT 

6 Cursuri iniţiere pentru copii lei/copil/10 şedinţe în 10 
zile diferite a câte 1 oră  – conform protocol  

72,00 83,00 

7 Elevi care practică înotul în mod organizat – legitimaţi 
la FRN # , FRP şi FRT 

5,00 6,00 

 
*Se încasează cu chitanţă 

 # Valabil pentru copii din asociaţiile sportive cu activitate la bazinul din CASM  (balonul 
presostatic) 
 
 Copii aflaţi în evidenţa clubului afiliat la FRN (Federaţia Română de Nataţie),  FRP 
(Federaţia Română de Polo) şi F.R.T (Federaţia Română de Triatlon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr 
Crt. 

Beneficiarul şi 
Obiectul închirierii 

Nr.pers./cul./şed 
(maxim) şi  
observaţii 

Perioada 
de 
închiriere  

Tarif de închiriere 
Anul 

 
2013 2014 

1 Club sportiv cu profil înot: 
-tarif de închiriere culoar 2,5 
lăţ. /50 ml lungime2 

18 pers. 2 ore 70,00  
lei/cul./ 
şed. 

81,00  
lei/cul./ 
şed. 

2 Club sportiv fără profil înot sau 
alte unităţi: 
-tarif de închiriere culoar 2,5 
lăţ./50 ml. lungime 

15 pers. 2 ore 80,00  
lei/cul./ 
şed. 

92,00  
lei/cul./ 
şed. 

3 Cluburile cu profil afiliate la 
FRP, FRN şi F.R.T3: 
-tarif/lună/abonament/sportiv 
de performanţă. 
- tarif/lună/abonament/antrenori 
ai cluburilor afiliate. 

- o lună 25,00 
lei/sportiv
/ lună 

29,00 
lei/sportiv 
sau 
antrenor/ 
lună 

4 Persoane autorizate conform 
legii: 
-tarif organizare competiţii 
sportive de înot sau polo 

Tariful va 
cuprinde 
închirierea 
bazinului în 
totalitate şi 
vestiar 

8 ore/zi 
maxim 

2.500,00  
lei/zi 

2.875,00  
lei/zi 

5 Cluburile cu profil afiliate la 
FRP, FRN şi F.R.T: 
-tarif/lună abonament/sportiv 
care se pregăteşte pentru 
performanţă 

- o lună - 60,00 
lei/sportiv
/lună 

NOTĂ : 
- Intrarea în bazin pentru şedinţele de antrenament polo se efectuează după emiterea unui 

abonament, abonament valabil numai pentru orele de program POLO 19,00 – 22,00 şi 
6,00 – 07,30 

- Cluburile cu profil POLO sau înot vor achita tariful/sportiv/conform unui tabel depus 
lunar. 

- Abonamentele se vor achita anticipat în fiecare lună, până în data de 5 a fiecărei luni 
- Program de funcţionare :  

-marţi – duminică 600-2200 

-luni închis 
- Tarifele se aplică pentru cluburile de profil din Tîrgu-Mureş 
- Abonamentele nu sunt transmisibile (sunt individuale). 

 
 

                                                           
2 În afara orelor stabilite pentru competiţii oficiale, stabilite după calendarul competiţional, programul 
anual  
3 Cluburile afiliate la FRN (Federaţia Română de Nataţie),  FRP (Federaţia Română de Polo) şi 
F.R.T (Federaţia Română de Triatlon) 
 



ANEXA 4 
 

 
CAPITOLUL IV  

 
 

Contravaloarea serviciilor prestate  de către  Academia de  sport 
 
 

Nr. 
Crt.  

Specificaţia Anul 
2013 2014 

0 1 2 3 
1 Taxa închiriere teren tenis de câmp lei/oră 25,00 29,00 
2 Taxa închiriere teren tenis de câmp NOCTURNĂ 

lei/oră 
40,00 46,00 

3 Taxă închiriere saună, infrasaună, cabină de aburi, 
jacuzzi lei/oră 

8,00 9,00 

4 Taxă intrare sală de forţă lei/şedinţă 10,00 12,00 
5 Abonament  intrare sală de forţă lei/lună 150,00 173,00 
6 Tarif cazare 1 cameră cu 2 paturi, mic dejun inclus 

lei/cameră/zi hotelieră 
100,00 115,00 

7 Taxă parcare lei/oră 2,00 2,50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


