
ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al  

Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor 

pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul 

Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin Stere” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

 vă zând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploieş ti, domnul 
Mihai Cristian Ganea ş i Raportul de specialitate al Administraţ iei Parcului 

Memorial “ Constantin Stere” Ploieşti, prin care se propune modificarea tarifelor ce se 

vor percepe în desfă ş urarea activită ţ ii Serviciului Public Administraţia Parcului 

Memorial ,,Constantin Stere”, începând cu data de 01.03.2018; 

 avand in vedere prevederile art.28 lit “j” din Ordonaţa Guvernului nr.71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003; 

in baza Legii nr.273/2006 privind finanţele  publice locale şi a legii nr.213/1998 

privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.109/28.06.2002 

privind înfiinţarea Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere”; 

în temeiul art 36 alin. 4 lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administraţ ia 

publică  locală  republicată  ş i actualizată . 
            

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Aprobă  modificarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, în sensul modifică rii punctelor 1.; 2.; 4.; 5.; 6.; 7. ş i 

8., din Anexa A, conform anexei ce face parte integrantă  din prezenta hotă râre, 

începând cu data de 01.03.2018. 
Art. 2. Veniturile realizate corespunzător art. 1 reprezintă venituri proprii ale 

Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere”. 

Art. 3. Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere” va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Direcţia Administraţie Publică, Juridic–Contencios, Contracte, va aduce la 

cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

ART.5.  Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 6/16 ianuarie 2013, 

nr. 94/31 martie 2014, nr. 213/23 iunie 2015, nr. 360/25 septembrie 2015 si 119/11 

aprilie 2016 rămân neschimbate. 

Dată în Ploieşti, astăzi  __________ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                                                                                        Laurenţ iu Diţ u 



ANEXA 

Tarifele din prezenta anexă conţin T.V.A. 

A. Tarifele pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor de agrement către terţi: 

                                          

Nr. 

Crt. 

Denumire tarif  

1. vizitare gră dină  zoologică   adulţ i 10 lei/persoană  

2. vizitare gră dina zoologică  copii (5 – 14 ani)   5 lei/persoană  

3. pescuit 50 lei/persoană /zi 

4. plimbare cu barca ½ oră  10 lei/barca 

5. plimbare cu barca 1 oră  20 lei/barca 

6. plimbare cu hidrobicicleta ½ oră  10 lei/hidrobicicleta 

7. plimbare cu hidrobicicleta 1 oră  20 lei/hidrobicicleta 

 

Notă : Copiii cu vârsta până  la 5 ani vor avea acces gratuit în gră dina zoologică . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                             

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI                 

                                                VIZAT, 

                           VICEPRIMAR 

                                 Mihai Cristian Ganea                      

   

                                          

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al  

Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor 

pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul 

Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin Stere” 
 

Având  în  vedere Hotărârea  Consiliului  Local   al   Municipiului   Ploieşti  nr. 

109 / 28.06.2002 prin care se înfiinţează Serviciului Public << Administraţia Parcului 

Memorial ’’Constantin Stere’’ Ploieşti >> precum şi faptul că întreţinerea grădinii 

zoologice, a spaţiului verde şi a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune 

cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte 

din cheltuielile ocazionate de aceste  activităţi.   

Astfel, datorită faptului că în anii anteriori au fost făcute investiţii majore, atât 

în grădina zoologică, cât şi în parc (edificarea unor adăposturi noi şi modernizarea 

celor existente din grădina zoologică, asfaltat alei în grădina zoologică şi în parc, 

modernizarea locurilor de joacă, efectuarea lucrărilor de  destufizare, igienizare şi 

eliminare material vegetal – brădiş, în vederea curăţării Lacului de agrement nr. 1 şi 

popularea cu peşte puiet a Lacului de agrement nr. 1),  a apărut necesitatea majorării 

unor tarife pentru unele  activităţi. 

 Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului 

vizitatorilor, precum şi la îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii parcului. 

În temeiul art. 36 alin 4 lit. c din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţ ia 

Publică  Locală , republicată  ş i actualizată , Legii nr. 273/2003 privind Finanţ ele 

Publice Locale ş i avȃ nd în vedere prevederile art. 28 lit. j,  Ordonanţ ei Guvernului  

nr. 71/2002 privin organizarea ş i funcţ ionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public ş i privat de interes local, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, supun 

aprobă rii Consiliului Local al Municipiului Ploieş ti  proiectul de hotă rȃ re privind 
modificarea tarifelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 

ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea 

serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin 

Stere” Ploieşti. 

 

          Consilier juridic                                                        Dobrescu Valentina         

          Serviciul  Financiar - Contabilitate                           Tătaru Liliana 

 Serviciul Agrement                                                   Iacob Nicoleta 

 

 

DIRECTOR, 

Sandu Ș tefan - Constantin 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
 

 

  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al  

Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor 

pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul 

Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin Stere” 

 

       Administraţia Parcului Memorial Constantin Stere, aşa cum este organizată şi 

funcţionează, are un obiect de activitate complex, obţinând venituri proprii din 

exploatarea potenţialului turistic şi de agrement al grădinii zoologice, parcului şi 

plajei, precum şi din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân. 

 În anii anteriori au fost făcute investiţii majore, atât în grădina zoologică, cât şi 

în parc (edificarea unor adăposturi noi şi modernizarea celor existente din grădina 

zoologică, asfaltat alei în grădina zoologică şi în parc, modernizarea locurilor de joacă, 

efectuarea lucrărilor de  destufizare, igienizare şi eliminare material vegetal – brădiş, 

în vederea curăţării Lacului de agrement nr. 1 şi popularea cu peşte puiet a Lacului de 

agrement nr. 1),  a apărut necesitatea majorării unor tarife pentru unele  activităţi. 

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului 

vizitatorilor, precum şi la îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii parcului. 

În temeiul art. 36 alin 4 lit. c din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţ ia 

Publică  Locală , republicată  ş i actualizată , Legii nr. 273/2003 privind Finanţ ele 

Publice Locale ş i avȃ nd în vedere prevederile art. 28 lit. j,  Ordonanţ ei Guvernului  

nr. 71/2002 privin organizarea ş i funcţ ionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public ş i privat de interes local, aprobată  prin Legea nr. 3/2003, supun 

aprobă rii Consiliului Local al Municipiului Ploieş ti  proiectul de hotă rȃ re privind 
modificarea tarifelor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 

ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea 

serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial  ,,Constantin 

Stere” Ploieşti. 

 
 

 

 

 

V I C E P R I M A R , 

          Mihai Cristian Ganea 

 

 


