
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
  

 
 

HOTĂRÂREA nr._____ 

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activităţi economice a  

spaţiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploieşti  

 

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 închiriere pentru activităţi economice a 

spaţiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” 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 şi Raportul Comisiei de specialitate nr.6 - 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport 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  de închiriere pentru activităţi economice a 

spatiilor aferente imobilului Stadion „Ilie Oană” Ploieşti, 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,________.2016 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează Secretar, 

       

   

 



                                       

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a 

Stadionului „Ilie Oană” Ploieşti  

 

 

 

 

 

 Imobilul Stadion „Ilie Oană” a trecut în administrarea Clubului Sportiv 

Municipal Ploieşti în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti 

nr.518/15.12.2015 privind preluarea imobilului Stadion „Ilie Oană” din 

concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. şi transmiterea 

acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti.  

  Având în vedere că în perioada anterioară stadionul fusese concesionat 

unui agent economic –respectiv S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti 

S.R.L., se impune actualizarea tarifelor de utilizare a spaţiilor pentru activităţi 

comerciale. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem 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 de utilizare a 

Stadionului „Ilie Oană” Ploieşti  

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

1101/2002 s-a aprobat trecerea stadionului Ilie Oană din proprietatea publică a 

statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în proprietatea 

publică a Municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti. Acesta a fost preluat prin Protocolul nr. 9620/2003 

încheiat între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Consiliul Local al 

municipiului Ploieşti, iar potrivit Hotărârii nr.72/2003 a fost inclus în “Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti”. 

 Stadionul “Ilie Oană” a fost transmis în administrarea Clubului Sportiv 

Municipal Ploieşti prin Hotărârea nr.518/15.12.2015 a Consiliului Local Ploieşti. 

Pentru realizarea veniturilor proprii ale clubului şi utilizarea eficientă a 

resurselor financiare, propunem spre aprobare stabilirea unor tarife pentru 

folosinţa unor spaţiilor situate în încinta imobilului Stadion “Ilie Oană” pentru 

activităţi comerciale.  

Propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiesti aprobarea unor tarife 

pentru folosinţa spaţiilor din incinta Stadionului “Ilie Oană” pentru activităţi 

comerciale. 

 Pentru stabilirea tarifelor de închiriere pentru activităţi economice a 

spaţiilor de la stadion, s-a pornit de la tarifele de închiriere pe m.p. pentru spaţiile 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă cuprinse în Anexa nr.2 la H.C.L. 

nr.7/2007, actualizate cu indicele lunar al preţurilor de consum. 

 Astfel, tarifele pentru închirierea spaţiilor pentru activităţi comerciale vor 

fi următoarele: 

1.Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru vânzare produse alimentare 

– preţ de pornire 17,89 lei/mp/lună; 

2.Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru vânzare produse 

nealimentare  – preţ de pornire 24,28 lei/mp/lună; 

3.Închiriere spaţii prin licitaţie publică, pentru activităţi comerciale mixte 

– preţ de pornire 25,56 lei/mp/lună; 

4.Închiriere spaţii prin licitaţie publică, alimentaţie publică pentru 

producţie – preţ pornire 7,67 lei/mp/lună. 



5.Închiriere spaţii prin licitaţie publică, alimentaţie publică pentru 

deservire – preţ pornire 10,22 lei/mp/lună. 

 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 STĂNESCU 

 

 

       Şef Serviciu Financiar-Contabilitate 

 Luminiţa ALBU  

 

 

  Şef Serviciu Achizitii publice,  

   organizare competiţii, 

   Iuliana CHIRILĂ 

 

 

          Compartiment Juridic, 

          Melania DRAGOMIR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexa nr.1 
 

 

 
 

 

 

Tarife închiriere spaţii situate în incinta Stadionului Ilie Oană pentru 

activităţi comerciale  

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif  închiriere (preţ 

pornire licitaţie) 

1 

Închiriere spaţii prin licitaţie 

publică, pentru vânzare produse 

alimentare 

17,89 lei/m.p./lună 

2 

Închiriere spaţii prin licitaţie 

publică, pentru vânzare produse 

nealimentare  

24,28 lei/m.p./lună 

3 

Închiriere spaţii prin licitaţie 

publică, pentru activităţi 

comerciale mixte 

25,56 lei/m.p./lună 

4 

Închiriere spaţii prin licitaţie 

publică, alimentaţie publică pentru 

producţie 

7,67 lei/m.p./lună 

5 

Închiriere spaţii prin licitaţie 

publică, alimentaţie publică pentru 

producţie 

10,22 lei/m.p./lună 

 
 

 


