
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
  

 

 
 

HOTĂRÂREA nr._____ 

privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta 

Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice 

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti, 

 Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, 

precum şi Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, prin 

care se propune aprobarea tarifelor de utilizare a Hipodromului din Ploieşti;  

 În temeiul Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de 

buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii 

şi prognoze din data de ___.___.2016; 

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” şi art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administraţia publică locală. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Aprobarea tarifelor  pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta 

Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice, 

conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Direcţia Administraţie Publică Juridic – Contencios, Achiziţii 

Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prezenta hotărâre. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi,____________ 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează Secretar, 

       

 

    

 

 



                                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa 

spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente 

desfăşurării curselor hipice 

 

 

 

 Hipodromul din Ploieşti a fost realizat prin  “Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor  

- Poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate 

de dezvoltare urbană, Sub-domenii – Poli de Creştere”.  

Având în vedere că Hipodromul din Ploieşti va fi dat în administrare  

Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, este necesar să fie aprobate tarifele de 

utilizare a acestui imobil, precum şi a taxelor aferente desfăşurării cuselor hipice, 

aşa cum sunt menţionate în Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unitatii 

de Implementare a Proiectelor privind finanţarea obiectivului de investiţii 

„Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti”. 

Conform Notei de fundamentare nr.4818/19.07.2016, la Hipodromul din 

Ploieşti urmează să fie realizate următoarele tipuri de venituri: 

-venituri din parcări,  

-venituri din chirie boxe pentru caii permanenţi, 

-venituri din cesionarea spaţiilor. 

 Veniturile din parcări 

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului 

din Ploieşti sunt în cuantum de 221. 

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului 

perceput actualmente în cadrul Municipiului Ploieşti -2 lei/ora de staţionare. 

Venituri din chirie boxe pentru caii cazaţi permanent pe 

amplasamentul Hipodromului Ploieşti 

Număr grajduri: 7 bucăţi 

Număr total boxe/grajd: 27 bucăţi 

Număr total boxe: 189 bucăţi 



 Pentru proprietarii de cai care doresc să lase caii pe amplasamentul 

Hipodromului Ploieşti vor fi disponibile 150 boxe de închiriat.  

 Venituri din închiriere spaţiu restaurant, spaţiu cafenea şi spaţiu casă 

de pariuri. 

-tarif închiriere spaţiu restaurant: 2000 euro/lună 

-tarif închiriere spaţiu cafenea: 1000 euro/lună 

-tarif închiriere spaţiu casă pariuri: 500 euro/lună.  

Venituri din vânzarea biletelor pentru acces tribune  

Tariful de intrare tribune va fi 5 lei/persoană, fiind estimate a se vinde 

11.372 bilete pe parcursul anului la cursele de galop şi de trap.  

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop 

Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii. 

Înscrierea după perioada intermediară atrage o taxă unică de 10% din 

valoarea premiului cursei respective. 

Venituri din reţineri taxe ca procent din premii pentru cursele de 

galop 

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor  acordate ; 

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata 

arbitrilor. 

 Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de trap 

Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii. 

Venituri din reţineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap 

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor  acordate ; 

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata 

arbitrilor. 

 Venituri din pariuri 

 Constau într-un procent din câştigurile obţinute de casa de pariuri, 

operator care va prelua activitatea de pariuri din cadrul Hipodromului din 

Ploieşti. În baza unui protocol încheiat cu o casă de pariuri se va stabili şi 

procentul din total încasări jocuri. 

 Alte venituri din închirieri: 

-Închiriere boxa si taxa folosinta pista/ zi + utilitati + curatenie boxa – 50 lei/ zi; 

-Folosinţă pistei pentru cai care nu sunt cazaţi în incinta Hipodromului – 10 lei/ 

zi/ cal; 

-Închiriere piste pentru competitii, diferite sporturi şi alte rase de animale – 300 

lei/ oră; 

-Închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi şi alte rase de animale – 

150 lei/ oră; 

-Închiriere spaţiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive – 100 

lei/ oră; 

-Inchiriere teren pentru diverse activitati comerciale – 5 lei/ mp/ zi; 

Venituri din reclame ocazionale – 126 lei/ mp/ zi; 

Venituri din reclame pe o perioada de o luna – 25 lei/ mp/ zi; 



Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni – 19 lei/ mp/ zi; 

Venituri din reclame pe o perioada de un an – 13 lei/ mp/ zi. 

 La determinarea veniturilor echipa Unităţii de Implementare a Proiectelor 

a luat în calcul preţurile prevăzute în analiza cost beneficiu din cadrul studiului 

de fezabilitate, dar şi propunerile făcute de Club Sportiv Municipal Ploieşti. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat.  

 

 

 

Viceprimar, 

Cristian Mihai Ganea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEŞTI 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa 

spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente 

desfăşurării curselor hipice 

 

 

Prin  Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unităţii de 

Implementare a Proiectelor privind finanţarea obiectivului de investiţii 

„Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti”  se stabilesc  

atât sumele necesare pentru funcţionarea Hipodromului din Ploieşti care va fi dat 

în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, cât şi veniturile estimate a 

se realiza la Hipodromul din Ploieşti până la 31.12.2016, fiind menţionate 

tarifele şi taxele pe baza cărora urmează a fi menţionate aceste încasări.  

Conform Notei de fundamentare nr.4818/19.07.2016, la Hipodromul din 

Ploieşti urmează să fie realizate următoarele tipuri de venituri: 

-venituri din parcări,  

-venituri din chirie boxe pentru caii permanenţi, 

-venituri din cesionarea spaţiilor. 

 Veniturile din parcări 

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului 

din Ploieşti sunt în cuantum de 221. 

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului 

perceput actualmente în cadrul Municipiului Ploieşti -2 lei/ora de staţionare. 

Venituri din chirie boxe pentru caii cazaţi permanent pe 

amplasamentul Hipodromului Ploieşti 

Număr grajduri: 7 bucăţi 

Număr total boxe/grajd: 27 bucăţi 

Număr total boxe: 189 bucăţi 

 Pentru proprietarii de cai care doresc să lase caii pe amplasamentul 

Hipodromului Ploieşti vor fi disponibile 150 boxe de închiriat.  

 Venituri din închiriere spaţiu restaurant, spaţiu cafenea şi spaţiu casă 

de pariuri. 

-tarif închiriere spaţiu restaurant: 2000 euro/lună 

-tarif închiriere spaţiu cafenea: 1000 euro/lună 

-tarif închiriere spaţiu casă pariuri: 500 euro/lună.  

Venituri din vânzarea biletelor pentru acces tribune  

Tariful de intrare tribune va fi 5 lei/persoană, fiind estimate a se vinde 

11.372 bilete pe parcursul anului la cursele de galop şi de trap.  



 

 

 

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop 

Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii. 

S-a estimate un numar de 9 cai/ cursă. 

 

Programul de curse şi numărul de cai: 

SPECIFICAŢIE NUMĂR CURSE 

CURSE DE GALOP, din care 320 

Curse clasa I 40 

Curse clasa II 40 

Curse clasa III 50 

Curse clasa IV 60 

Curse clasa V  71 

Curse Listed 32 

Curse grupa 1 6 

Curse grupa 2 10 

Curse grupa 3 10 

Cursa Derby – ul României 1 

 

Pentru caii care vin din străinătate se mai adaugă o taxa ce diferă în funcţie 

de importanţa cursei. 

Taxa de angajament pentru caii angajaţi la timp va fi:  

3.000 Euro/ cursă/ cal – pentru derby; 

2.000 Euro/ cursă/ cal – pentru caii partanţi din grupa 1; 

500 Euro/ cursă/ cal – pentru caii partanţi din grupa 2 şi grupa 3; 

200 Euro/ cursă/ cal – pentru caii Listed; 

100 Euro/ cursă/ cal – pentru caii participant în cursele de clasa V; 

50 Euro/ cursă/ cal – pentru caii participant în cursele de clasă (I, II, III, IV); 

Înscrierea dupa perioada intermediara atrage o taxa unica de 10% din 

valoarea premiului cursei respective. 

Venituri din reţineri taxe ca procent din premii pentru cursele de 

galop 

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor  acordate ; 

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata 

arbitrilor. 

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de trap 

Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii. 

Programul de curse şi numărul de curse: 

SPECIFICAŢIE NUMĂR CURSE 



CURSE DE TRAP, din care 384 

Curse trap 359 

Curse derby 1 

Curse finala sprint 1 

Curse derby – ul iepelor 1 

Curse criteriul cailor de 2 ani 1 

Curse cupa Stayer 1 

Curse de consolare 5 

Curse trap pe distante 15 

 

Pentru caii care vin din strainatate se mai adaugă o taxă de angajament ce 

diferă în funcţie de importanţa cursei. 

Taxa de angajament va fi: 

50 Euro/ cursă/ cal – cursa de trap; 

500 Euro/ cursă/ cal – cursa Derby; 

400 Euro/ cursă/ cal – cursa Derby a iepelor; 

400 Euro/ cursă/ cal – finala sprint; 

300 Euro/ cursă/ cal – pentru criteriul cailor de 2 ani; 

300 Euro/ cursă/ cal – cupa Stayer; 

200 Euro/ cursă/ cal – cursa de consolare; 

200 Euro/ cursă/ cal – cursa de trap pe distante. 

 

Venituri din reţineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap 

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor  acordate ; 

-10% din valoarea premiilor vor fi acordate pentru arbitrii.  

Venituri din pariuri 

 Constau într-un procent din câştigurile obţinute de casa de pariuri, 

operator care va prelua activitatea de pariuri din cadrul Hipodromului din 

Ploieşti. În baza unui protocol încheiat cu o casă de pariuri se va stabili şi 

procentul din total încasări jocuri. 

 Alte venituri din închirieri: 

-Închiriere boxa si taxa folosinta pista/ zi + utilitati + curatenie boxa – 50 lei/ zi; 

-Folosinţă pistei pentru cai care nu sunt cazaţi în incinta Hipodromului – 10 lei/ 

zi/ cal; 

-Închiriere piste pentru competitii, diferite sporturi şi alte rase de animale – 300 

lei/ oră; 

-Închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi şi alte rase de animale – 

150 lei/ oră; 

-Închiriere spaţiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive – 100 

lei/ oră; 

-Inchiriere teren pentru diverse activitati comerciale – 5 lei/ mp/ zi; 

-Venituri din reclame ocazionale – 126 lei/ mp/ zi; 



-Venituri din reclame pe o perioada de o luna – 25 lei/ mp/ zi; 

-Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni – 19 lei/ mp/ zi; 

-Venituri din reclame pe o perioada de un an – 13 lei/ mp/ zi. 

 La determinarea veniturilor menţionate mai sus, echipa Unităţii de 

Implementare a Proiectelor a luat în calcul preţurile prevăzute în analiza cost 

beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar şi propunerile făcute de Club 

Sportiv Municipal Ploieşti. 

  

 Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, precum şi la 

îmbunătăţirea serviciilor oferite în cadrul Hipodromului din Ploieşti. 

 Potrivit prevederilor art. 36, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consilul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local. 

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Ploieşti proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

        Director,                               Director adjunct, 

Cezar STOICHICIU        Marian STANESCU 

 

 

       Serviciul Financiar-Contabilitate 

 Cătălin COSTACHE  

 

 

  Şef Serviciu Achizitii publice,  

   organizare competiţii, 

   Iuliana CHIRILA 

 

 

          Compartiment Juridic, 

          Melania DRAGOMIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti 

şi taxe aferente desfăşurării curselor hipice 

 

 

 

Nr.crt. Denumire tarif/taxă Valoare tarif/taxă 

1 Tarif loc de parcare 2 lei/ ora de staţionare 

2 Tarif închiriat boxe 230 lei/ lună 

3 Tarif pentru hrană, furaje 230 lei/ lună 

4 Tarif folosinţă pistă 220 lei/ lună 

5 Tarif închiriere spaţiu restaurant 2.000 euro/ lună 

6 Tarif închiriere spaţiu cafenea 1.000 euro/ lună 

7 Tarif închiriere spaţiu casă de pariuri 500 euro/ lună 

8 Tarif de intrare la tribune 5 lei/ persoană 

9 Taxă de participare pentru cursele de galop 
5% din valoarea 

premiului întrecerii 

10 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp –cursă 

galop derby 

3.000 euro/ cursă/ cal 

11 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

galop) – pentru caii partanti din grupa 1 

2.000 euro/ cursă/ cal 

12 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

galop) – pentru caii partanti din grupa 2 si 

grupa 3 

500 euro/ cursă/ cal 

13 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

galop) – pentru caii Listed 

200 euro/ cursă/ cal 

14 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

galop) – pentru caii participant in cursele de 

clasa V 

100 euro/ cursă/ cal 



Nr.crt. Denumire tarif/taxă Valoare tarif/taxă 

15 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

galop) – pentru caii participanţi în cursele 

de clasa (I, II, III, IV) 

50 euro/ cursă/ cal 

16 
Taxă unică pentru înscrierea după perioada 

intermediară în curse de galop 

10% din valoarea 

premiului cursei 

respective 

17 
Taxă ca procent din premii pentru cursele de 

galop reţinută de C.S.M. Ploieşti 

10 % din valoarea 

premiilor  acordate 

18 
Taxă ca procent din premii pentru cursele de 

galop ce va reveni arbitrilor 

10% din valoarea 

premiilor 

19 Taxă de participare pentru cursele de trap 
5% din valoarea 

premiului cursei  

20 
Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp –cursă trap  
50 euro/ cursă/ cal 

21 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp –cursă 

trap derby a iepelor 

500 euro/ cursă/ cal 

22 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (cursă 

trap) - finală sprint 

400 euro/ cursă/ cal 

23 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

trap) – pentru criteriul cailor de 2 ani 

300 euro/ cursă/ cal 

24 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

trap) – Cupa Stayer 

300 euro/ cursă/ cal 

25 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

trap) – cursa de consolare 

200 euro/ cursă/ cal 

26 

Taxă de angajament pentru caii care vin din 

străinătate care sunt angajaţi la timp (curse 

trap) – cursa de trap pe distanţe 

200 euro/ cursă/ cal 

27 
Taxă ca procent din premii pentru cursele de 

trap reţinută de C.S.M. Ploieşti 

10 % din valoarea 

premiilor  acordate 

28 
Taxă ca procent din premii pentru cursele de 

trap ce va reveni arbitrilor 

10% din valoarea 

premiilor 

29 
Tarif închiriere boxă şi folosinţă pistă/ zi + 

utilitaţi + curaţenie boxă 
50 lei/ zi 

30 
Tarif folosinţă pistă pentru cai care nu sunt 

cazaţi în incinta Hipodromului 
10 lei/ zi/ cal 



Nr.crt. Denumire tarif/taxă Valoare tarif/taxă 

31 
Tarif folosinţă piste pentru competiţii, 

diferite sporturi şi alte rase de animale 
300 lei/ oră 

32 
Tarif folosinţă piste pentru antrenamente, 

diferite sporturi şi alte rase de animale 
150 lei/ oră 

33 
Tarif închiriere spaţiu din interiorul pistelor 

pentru diferite activităţi sportive 
100 lei/ oră 

34 
Tarif închiriere teren pentru diverse 

activităţi comerciale 
5 lei/ mp/ zi 

35 Tarif reclamă ocazională 126 lei/ mp/ zi 

36 Tarif reclamă pe o perioada de o lună 25 lei/ mp/ zi 

37 Tarif reclamă pe o perioada de 3 luni 19 lei/ mp/ zi 

38 Tarif reclamă pe o perioada de un an 13 lei/ mp/ zi 

 

 

 

 


