ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 180
din 24 iunie 2015
privind modificarea tarifelor în zonele de agrement
Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad,
prestate de SC Recons SA Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa consilierilor locali: Cismaşiu Mariana, Gligor Teodor, Farcaş Ioan, reprezentanţi ai
consiliului local în adunarea generală a acţionarilor de la SC Recons SA Arad, exprimată prin
Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 17870/25.03.2015;
- adresa SC Recons SA Arad nr. 810/11.03.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.
14905/11.03.2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- raportul Direcţiei Comunicare, înregistrat sub nr. 17872/25.03.2015;
- prevederile Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind atribuirea
directă către SC Recons SA Arad şi aprobarea documentaţiei de atribuire directă prin concesiune a
serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreţinerea şi
exploatarea zonelor de agrement – Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad;
- prevederile art. 28, lit. „j” din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 52, lit. „c” din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 7 abţineri şi un vot împotrivă (20 prezenţi din totalul de
23).
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin.(2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă tarifele în zonele de agrement Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad,
prestate de către SC Recons SA Arad, menţionate conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad se modifică şi se
completează corespunzător prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mariana CISMAŞIU
Contrasemnează
p.S E C R E T A R
Sorin CONTRAŞ

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 24.06.2015

Cod PMA -S1-02

Anexa la Hotărârea nr. 180/24.06.2015
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PROPUNERI TARIFE PENTRU ŞTRANDUL NEPTUN
A – acces în zona I şi II
bazine adulţi, bazine copii şi pensionari
Bilet preţ întreg
Bilet pentru elevi, studenţi cu vârsta până la 25 ani,
pensionari cu o pensie de până la 900 lei/lunar,
persoane cu handicap (*)
Bilet familial - doi adulţi şi un copil
Bilet familial - doi adulţi şi doi copii
Bilet familial - doi adulţi şi trei sau mai mulţi copii
Abonament preţ întreg
Abonament preţ redus (*)
Abonament lunar
Abonament lunar redus (*)
Abonament 1 săptămână
Abonament 1 săptămână redus (*)
*Copii cu vârstă până în 7 ani beneficiază de
gratuitate.
A1 – acces în zona pietonală
Bilet preţ întreg
Bilet pentru evenimente
B – tarif închiriere cabine –
Abonament cabină simplă
Abonament cabină dublă
C – tarif parcare/autoturism

Abonament lunar
Abonament lunar personal angajat agenţi economici

tarif existente

tarife propuse

10 lei/zi
6 lei/zi

13 lei/zi
7 lei/zi

-

25 lei/fam./zi
28 lei/fam./zi

550 lei/sezon
200 lei/sezon
-

30 lei/fam./zi
650 lei/sezon
250 lei/sezon
200 lei
110 lei
70 lei
30 lei

2,5 lei/zi

3,0 lei/zi

2,0 lei/zi

2,5 lei/zi

150 lei/sezon

190 lei/sezon

-

310 lei/sezon

10 lei/zi, 5 lei de la
ora 14 şi 2 lei de la
ora 20
-

13 lei/zi

-

50 lei

D – tarif închiriere teren pentru activităţi comerciale, promoţionale
Zona I
50 lei/mp/zi
Zona II
10 lei/mp/zi
Zona I - II – activităţi ale instituţiilor de cultură de sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, ale
Primăriei Municipiului Arad, parteneriate şi acţiuni
non profit pentru promovarea Municipiului Arad,
Consiliului Local al Municipiului Arad şi Primăriei
Municipiului Arad
F – Alte tarife de închiriere
Închiriere spaţii altă destinaţie
Închiriere terasă
Închiriere teren
Închiriere teren sport – nisip
50 lei/oră

200 lei

62 lei/mp/zi
13 lei/mp/zi
1 leu/mp/zi

minim 2,5 euro/mp/lună
minim 1euro/mp/lună
minim 0,5 euro/mp/lună
50 lei/oră

Închiriere şezlonguri

2 lei/zi

Închriere masa ping-pong
Tarif garderobă
Tarif afişaj bannere
Tarif închiriere platforma spectacole
Tarif închiriere platforma spectacole - activităţi ale
instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Arad, ale Primăriei
Municipiului Arad, parteneriate şi acţiuni non profit
pentru promovarea Municipiului Arad, Consiliului
Local al Municipiului Arad şi Primăriei Municipiului
Arad
Tarif închiriere tribună mobilă modulară 30 locuri
G – tarife închiriere căsuţe şi terenuri aferente
Închiriere căsuţă 9 mp (preţ min. Licitaţie)
250 euro/an
Închiriere căsuţă 12 mp (preţ min. Licitaţie)
280 euro/an
Închiriere căsuţă 34 mp (preţ min. Licitaţie)
350 euro/an
Închiriere teren aferent căsuţă < / = 100 mp
1 euro/ mp/an
Închiriere teren aferent căsuţă > 100 mp
2 euro/ mp/an
PROPUNERI TARIFE PENTRU PATINOARUL
ARTIFICIAL
Tarife pentru sezonul de iarnă
Tarif intrare (copii, adulţi) pentru 1 oră
9,5 lei
Tarif intrare (copii, adulţi) pentru 1 oră 30 min
11 lei
Închiriere patine 1 oră
5
Închiriere patine 1 oră 30 min
6
Tarif ascuţit patine
Tarife pentru sezonul vară – toamnă
Tarif pentru închiriere teren fotbal 1.800 mp
Între 150 şi 250
lei/oră
Tarif pentru închiriere teren fotbal 900 mp
Intre 68 şi 90
lei/oră
Tarif pentru închiriere teren fotbal 450 mp
Între 34 şi 45
lei/oră
Închiriere căsuţe scop comercial
Închiriere teren

-

Şezlong Plastic 5 lei/zi
Şezlong Lemn 10
lei/zi
10 lei/oră
2,5 lei/zi
5 lei/mp/zi
1.000 lei/zi
50 lei/zi

100 lei/zi
250 euro/an
280 euro/an
350 euro/an
1 euro/ mp/an
2 euro/ mp/an

12 lei
14 lei
7 lei
8 lei
10 lei/pereche
190 lei/oră
75 lei/oră
37 lei/oră
2,5 euro/mp/lună
1,5 euro/mp/lună

* Poziţiile marcare cu roşu reprezintă propuneri de tarife noi
** Poziţiile marcate albastru existau în varianta aprobată cu diferite intervale orare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mariana CISMAŞIU

Red/Dact IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 24.06.2015

Contrasemnează
p.S E C R E T A R
Sorin CONTRAŞ

Cod PMA -S1-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

Nr.83/30.03.2015
H O T Ă R Â R E A nr. ______
din _______________ 2015
privind modificarea tarifelor în zonele de agrement
Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad,
prestate de SC Recons SA Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
- iniţiativa consilierilor locali reprezentanţi ai consiliului local în adunarea generală a acţionarilor
de la SC Recons SA Arad, exprimată prin Expunerea de motive, înregistrată cu nr.
17870/25.03.2015;
- adresa SC Recons SA Arad nr. 810/11.03.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.
14905/11.03.2015;
- raportul Direcţiei Comunicare, înregistrat sub nr. 17872/25.03.2015;
- prevederile Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind atribuirea
directă către SC Recons SA Arad şi aprobarea documentaţiei de atribuire directă prin concesiune a
serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreţinerea şi
exploatarea zonelor de agrement – Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal Arad;
- prevederile art. 28, lit. „j” din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 52, lit. „c” din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi art. 45 alin.(2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă tarifele în zonele de agrement Ştrand Neptun şi Patinoarul Municipal
Arad, prestate de către SC Recons SA Arad, menţionate conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad se modifică şi se
completează corespunzător prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Serviciul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice
Red/Dact Neamţiu Corneliu Paul
Cod:PMA-S1-01

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. _______
a Consiliului Local al Municipiului Arad
PROPUNERI TARIFE PENTRU ŞTRANDUL NEPTUN
A – acces în zona I şi II
bazine adulţi, bazine copii şi pensionari
Bilet preţ întreg
Bilet pentru elevi, studenţi cu vârsta până la 25
ani, pensionari cu o pensie de până la 900
lei/lunar, persoane cu handicap (*)
Abonament preţ întreg
Abonament preţ redus (*)
Abonament lunar
Abonament lunar redus (*)
Abonament 1 săptămână
Abonament 1 săptămână redus (*)
*Copii cu vârstă până în 7 ani beneficiază de
gratuitate.
A1 – acces în zona pietonală
Bilet preţ întreg
Bilet pentru evenimente
B – tarif închiriere cabine –
Abonament cabină simplă
Abonament cabină dublă
C – tarif parcare/autoturism

Abonament lunar

tarif existente
10 lei/zi
6 lei/zi

13 lei/zi
7 lei/zi

550 lei/sezon
200 lei/sezon
-

650 lei/sezon
250 lei/sezon
200 lei
110 lei
70 lei
30 lei

2,5 lei/zi
2,0 lei/zi

3,0 lei/zi
2,5 lei/zi

150 lei/sezon

190 lei/sezon

-

310 lei/sezon

10 lei/zi, 5 lei de la
ora 14 şi 2 lei de la
ora 20
-

13 lei/zi

Abonament lunar personal angajat agenţi
economici
D – tarif închiriere teren pentru activităţi comerciale, promoţionale
Zona I
50 lei/mp/zi
Zona II
10 lei/mp/zi
Zona I - II – activităţi ale instituţiilor de cultură de
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Arad, ale Primăriei Municipiului Arad,
parteneriate şi acţiuni non profit pentru
promovarea Municipiului Arad,
Consiliului
Local al Municipiului Arad
şi
Primăriei
Municipiului Arad
F – Alte tarife de închiriere
Închiriere spaţii altă destinaţie
Închiriere terasă
Închiriere teren

tarife propuse

-

200 lei
50 lei

62 lei/mp/zi
13 lei/mp/zi
1 leu/mp/zi

minim 2,5
euro/mp/lună
minim 1euro/mp/lună
minim 0,5

Închiriere teren sport – nisip
Închiriere şezlonguri

Închriere masa ping-pong
Tarif garderobă
Tarif afişaj bannere
Tarif închiriere platforma spectacole
Tarif închiriere platforma spectacole - activităţi
ale instituţiilor de cultură de sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Arad, ale
Primăriei Municipiului Arad, parteneriate şi
acţiuni
non
profit
pentru
promovarea
Municipiului
Arad,
Consiliului Local al
Municipiului Arad şi Primăriei Municipiului
Arad
Tarif închiriere tribună mobilă modulară 30 locuri

-

euro/mp/lună
50 lei/oră
Şezlong Plastic 5
lei/zi
Şezlong Lemn 10
lei/zi
10 lei/oră
2,5 lei/zi
5 lei/mp/zi
1.000 lei/zi
50 lei/zi

-

100 lei/zi

50 lei/oră
2 lei/zi

G – tarife închiriere căsuţe şi terenuri aferente
Închiriere căsuţă 9 mp (preţ min. Licitaţie)
250 euro/an
Închiriere căsuţă 12 mp (preţ min. Licitaţie)
280 euro/an
Închiriere căsuţă 34 mp (preţ min. Licitaţie)
350 euro/an
Închiriere teren aferent căsuţă < / = 100 mp
1 euro/ mp/an
Închiriere teren aferent căsuţă > 100 mp
2 euro/ mp/an
PROPUNERI TARIFE PENTRU
PATINOARUL ARTIFICIAL
Tarife pentru sezonul de iarnă
Tarif intrare (copii, adulţi) pentru 1 oră
9,5 lei
Tarif intrare (copii, adulţi) pentru 1 oră 30 min
11 lei
Închiriere patine 1 oră
5
Închiriere patine 1 oră 30 min
6
Tarif ascuţit patine
Tarife pentru sezonul vară – toamnă
Tarif pentru închiriere teren fotbal 1.800 mp
Tarif pentru închiriere teren fotbal 900 mp
Tarif pentru închiriere teren fotbal 450 mp
Închiriere căsuţe scop comercial
Închiriere teren

250 euro/an
280 euro/an
350 euro/an
1 euro/ mp/an
2 euro/ mp/an

12 lei
14 lei
7 lei
8 lei
10 lei/pereche

Între 150 şi 250
lei/oră
Intre 68 şi 90
lei/oră
Între 34 şi 45
lei/oră
-

190 lei/oră

2,5 euro/mp/lună

-

1,5 euro/mp/lună

75 lei/oră
37 lei/oră

* Poziţiile marcare cu roşu reprezintă propuneri de tarife noi
** Poziţiile marcate albastru existau în varianta aprobată cu diferite intervale orare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 17870 din 25.03.2015

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea proiectului de
hotărâre privind modificarea tarifelor in zonele de agrement Strand Neptun si Patinoarul
Municipal Arad, prestate de SC Recons SA Arad, in sustinerea caruia formulam prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE :

Având în vedere :
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 146/30 mai 2014, privind atribuirea directa
catre SC Recons SA Arad si aprobarea documentatiei de atribuire directa prin concesiune a
serviciului comunitar de utilitate publica pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si
exploatarea zonelor de agrement – Strand Neptun si Patinoarul Municipal Arad,
Fundamentarea tarifelor pentru activitatea Serviciului zone agrement prezentate si avizate in
sedinta consiliului de adminisitratie al SC Recons SA Arad, din data de 9 martie 2015 si in sedinta
adunarii generale a actionarilor de la SC Recons SA Arad, din data de 9 martie 2015,
Nota de fundamentare privind veniturile si cheltuielile SC Recons SA Arad, estimate pentru anul
2015 pentru zonele de agrement - Strand Neptun si Patinoarul Municipal Arad, inregistrata la
Primaria Municipiului Arad prin adresa nr. 14905/11 martie 2015,

Propunem modificarea tarifelor in zonele de agrement Strand Neptun si Patinoarul
Municipal Arad, prestate de SC Recons SA Arad si adoptarea proiectului de hotarare in forma
prezentata.

CONSILIERI LOCALI :
Cismasiu Mariana __________________________
Gligor Teodor ______________________________
Farcas Ioan ______________________________

Primăria Municipiului Arad
Serviciul societati comerciale, monitorizarea
serviciilor de utilitati publice
Direcţia comunicare
Nr. 17872/25.03.2015
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: iniţiativa consilierilor locali, reprezentantii consiliului local in adunarea
generala a actionarilor de la SC Recons SA Arad

Având în vedere:
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificarile si completarile
ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atributiile autoritatilor
administratiei publice locale, de a adopta hotarari sau de a emite dispozitii, privitoare la :
j) aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului
public si privat”
Expunerea de motive formulata de reprezentantii consiliului local in adunarea generala a
actionarilor de la SC Recons SA Arad, privind modificarea tarifelor in zonele de agrement prestate
de SC Recons SA Arad si, inregistrata la Primaria Municipiului Arad sub nr. 17870/25.03.2015
Fundamentarea tarifelor pentru activitatea Serviciului zone agrement prezentate si avizate in
sedinta consiliului de adminisitratie al SC Recons SA Arad, din data de 9 martie 2015 si in sedinta
adunarii generale a actionarilor de la SC Recons SA Arad, din data de 9 martie 2015,
Nota de fundamentare privind veniturile si cheltuielile SC Recons SA Arad, estimate pentru zonele
de agrement - Strand Neptun si Patinoarul Municipal Arad, pentru anul 2015, inregistrata la
Primaria Municipiului Arad prin adresa SC REcons SA Arad nr. 14905/11 martie 2015

Propunem aprobarea proiectului de hotarare pentru modificarea tarifelor in zonele de
agrement Strand Neptun si Patinoarul Municipal Arad, prestate de SC Recons SA Arad .

VICEPRIMAR,
Catalin TITIRIGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Eliza BARBURA

Şef serviciu,
Corneliu NEAMTIU

Serviciul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităti publice
Red/Dact Neamtiu Corneliu Paul

