
 

 

ANEXA 1 

 

CAPITOLUL I 

 

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

 

Nr. 

Crt. 

Specificaţie ANUL 

2021 

sezon 

2022  

sezon 

2021 

extrasezon 

2022 

extrasezon 

0 1 2 3 4 5 

1. Tarif ocupare teren pentru suprafeţele de 

teren adiacente fiecărei locaţii,  utilizate în 

mod exclusiv, de proprietarii construcţiilor, 

cu trotuare betonate sau pavate  

lei/mp./lună 

3,20 3,30 1,10 1,20 

2. 

 

Tarif ocupare teren cu construcţii utilizate 

pentru depozite marfă, en-gros lei/mp/lună 

716,00 734,00 716,00 734,00 

3. Tarif ocupare teren cu construcţii pentru 

activităţi de agrement (spaţii dotate cu 

mese de biliard, tenis de masă, jocuri 

mecanice, dart etc.) lei/mp./lună 

5,70 6,00 5,70 6,00 

4. Tarif ocupare teren cu constructie 

pentru  discotecă ( cladire),  lei/mp/lună: 

63,00 100,00 63,00 100,00 

5. Tarif ocupare teren cu spaţii pentru 

activitate comercială (alimentaţie 

publică)   lei/mp/lună: 

    

5.1. ~ terasă cu activitate 22,00 22,50 1,10 2,20 

5.2. ~ terasă în conservare (fără activitate) 1,10 1,20 1,10 1,20 

6. Taxă ocupare domeniu public și privat al Municipiului cu construcții (în cazul expirării 

contractului de concesiune, închiriere sau alte forme de atribuire conform legii) lei/mp/an  

pe anul 2021 

6.1 Alimentație publică 169,00 - 

6.2 Servicii culturale educative, sportive și de  agrement  48,75 - 

6.3 Cabane de odihnă  41,60 - 

7.  

Taxă ocupare domeniu public și privat al Municipiului cu construcții (în cazul expirării 

contractului de concesiune, închiriere sau alte forme de atribuire conform legii) lei/mp/lună 

pe anul 2022 

7.1 Alimentație publică - 14,08 - 14,08 

7.2 Servicii culturale educative, sportive și de  

agrement 

- 4,06 - 4,06 

7.3 Cabane de odihnă - 3,47 - 3,47 

8. Tarif ocupare teren de sport lei/mp/lună 3,60 3,70 3,60 3,70 

9. Tarif ocupare teren de sport neamenajat 

lei/teren/oră 

- 10,00 - 10,00 

10. 

 

Tarif închiriere teren pentru jocuri de copii 

lei/mp./zi (  jamping, gonflabile etc.) 

2,20 10,00 2,20 10,00 

Nr. Specificaţie ANUL 



Crt. 2021 

sezon 

2022  

sezon 

2021 

extrasezon 

2022 

extrasezon 

0 1 2 3 4 5 

11. Tarif utilizare luciu de apă lei/obiect/zi 12,60 15,00 12,60 15,00 

12. Tarif  pentru organizarea de campanii 

publicitare, promovare produse – fără 

vânzare, cu stand  lei/zi/amplasament 

max.3 mp. 

136,00 140,00 136,00 140,00 

13. Tarif distribuire presă, fluturaşi, pliante 

etc. lei/zi/persoană 

 

27,20 30,00 27,20 30,00 

14. Tarif organizare manifestări culturale, 

spectacole artistice şi distractive 

lei/zi/amplasament max.2.000 mp.  

136,00 500,00 136,00 500,00 

15. Tarif suplimentar organizare manifestări 

culturale, spectacole artistice şi distractive 

pentru fiecare mp ce depășește 2.000 mp 

lei/mp/zi 

 1,00  1,00 

16. Tarif închiriere boxă bagaje lei/zi  10   

17. Tarif prestări servicii : 

 

    

17.1 

 

-tarif pompare ape uzate,   lei/mc. Apă 

potabilă contorizată ( Aquaserv ) 

 

2,10 2,20 2,10 2,20 

17.2. - taxă transport gunoi menajer persoane 

fizice şi juridice – cu activitate comercială 

şi odihnă    lei/mc./lună/locaţie 

 

147,23 200,00 147,23 200,00 

18. Tarif utilizare bazin nautic - barcă fără 

   Motor pentru scopuri personale 

lei/barcă/sezon 

136,00 140,00 - - 

19. Tarif închiriere teren de sport lei/oră 

 

    

19.1. - teren volei şi tenis cu piciorul  lei/oră 16,00 18,00 16,00 18,00 

19.2. - teren baschet lei/oră – 2 panouri 32,00 34,00 32,00 34,00 

19.3. - tenis cu piciorul NOCTURNĂ  lei/oră 22,00 44,00 22,00 44,00 

19.4. -teren baschet NOCTURNĂ lei/oră – 2  

panouri 

38,00 60,00 38,00 60,00 

19.5. - teren tenis de câmp lei/oră 11,00 20,00 11,00 20,00 

19.6. - teren mini-fotbal , gazon artificial, lei/oră 130,00 150,00 130,00 150,00 

19.7. 

 

- teren mini-fotbal , gazon artificial, 

NOCTURNĂ   lei/oră 

167,00 200,00 167,00 200,00 

19.8. - teren fotbal old-boys (teren mic) 

gazon artificial  lei/oră 

 

89,00 100,00 89,00 100,00 

19.9 - teren fotbal old-boys (teren mic) 

gazon artificial, NOCTURNĂ  lei/ oră 

 

105,00 150,00 105,00 150,00 

 

Nr. Specificaţie ANUL 



Crt. 2021 

sezon 

2022  

sezon 

2021 

extrasezon 

2022 

extrasezon 

0 1 2 3 4 5 
19.10 - tarif închiriere teren mini-fotbal gazon 

artificial pentru organizarea de către 

Primăria Municipiului Târgu Mureş a 

competiţiilor sportive de masă în zilele de 

sâmbătă şi duminică  

 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.11 - tarif închiriere teren mini-fotbal gazon 

artificial pentru organizarea de către 

Primăria Municipiului Târgu Mureş a 

competiţiilor sportive de masă în zilele de 

sâmbătă şi duminică NOCTURNĂ  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.12 - tarif închiriere teren old-boys gazon 

artificial pentru organizarea de către 

Primăria Municipiului Târgu Mureş a 

competiţiilor sportive de masă în zilele de 

sâmbătă şi duminică  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.13 - tarif închiriere teren old-boys gazon 

artificial pentru organizarea de către 

Primăria Municipiului Târgu Mureş a 

competiţiilor sportive de masă în zilele de 

sâmbătă şi duminică NOCTURNĂ  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.14 - tarif închiriere teren old-boys şi mini-

fotbal (gazon artificial) pentru organizarea 

competiţiilor sportive, pentru  elevi, 

studenţi şi cluburi sportive şcolare  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.15 - tarif închiriere teren old-boys şi mini-

fotbal (gazon artificial) pentru organizarea 

competiţiilor sportive, pentru elevi, 

studenţi şi cluburi sportive şcolare 

NOCTURNĂ  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

 

 

 
19.16 - Tarif închiriere teren volei pentru 

organizarea competiţiilor sportive pentru 

elevi, studenţi şi cluburi sportive şcolare 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

19.17 - tarif închiriere teren mini-fotbal gazon 

artificial, pentru desfăşurarea antrenamentelor 

(cluburi sportive şi asociaţii sportive) lei/oră 

68,00 70,00 68,00 70,00 

19.18 - tarif închiriere teren mini-fotbal gazon 

artificial, pentru desfăşurarea antrenamentelor 

(cluburi sportive şi asociaţii sportive) 

NOCTURNĂ lei/oră 

89,00 92,00 89,00 92,00 

19.19 - tarif închiriere teren old-boys (teren mic) 

gazon artificial, pentru desfăşurarea 

antrenamentelor (cluburi sportive şi asociaţii 

sportive) lei/oră  

55,00 60,00 55,00 60,00 

19.20 - tarif închiriere teren old-boys (teren mic) 

gazon artificial, pentru desfăşurarea 

antrenamentelor (cluburi sportive şi asociaţii 

sportive) NOCTURNĂ lei/oră 

76,00 80,00 76,00 80,00 

 

Nr. Specificaţie ANUL 



Crt. 2021 

sezon 

2022  

sezon 

2021 

extrasezon 

2022 

extrasezon 

0 1 2 3 4 5 

Criterii cu privire la închirierea terenurilor de sport pentru desfăşurarea  antrenamentelor (cluburi sportive 

şi asociaţii sportive)  

Nr.crt. Criteriu Punctaj  

1 Vechimea structurii  

- Între 1 - 3 2 

- Între 4 - 6 4 

- Între 7 - 10 6 

- Peste 10 ani 8 

2 Nivelul competiţiei  

- Local 2 

- Judeţean 4 

- Regional 6 

- Naţional 8 

3 Nr. sportivi legitimaţi  

- Până la 100 2 

- Între 101 - 200 4 

- Între  201 - 300 6 

- Peste 300 8 

4 Nr. grupe   

- Până la 3  2 

- Între 4 – 6  4 

- Între 7 – 9  6 

- Peste 10  8 

Închirierea  terenurilor de sport pentru desfăşurarea  antrenamentelor (cluburi sportive şi asociaţii sportive) pentru 

sportul de performanţă se face în funcţie de punctajul obţinut şi au prioritate conform criterilor prezentate mai 

sus. Cererile/solicitările se depun până la data de 31.01.2022, conform cererii tip prezentate în  anexa 4 

Pentru cluburile care închiriază terenurile cu gazon sintetic pentru antrenamente cu peste 10 ore pe săptămână, 

prețul chiriei va fi de 1.000 lei/lună. 

Pentru competițiile sportive organizate de federațiile de specialitate (turnee, cupe, etc.) tarifele  se reduc cu 80%. 

Accesul la terenurile de sport se face zilnic între orele 7,00 – 24,00 .  
 

19.21 - tarif închiriere teren volei pentru 

desfăşurarea antrenamentelor, (cluburi 

sportive şi asociaţii sportive) lei/oră 

 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

20 - Tarif închiriere sală pentru activităţi 

sportive şi recreere lei/oră 

21,00 25,00 21,00 25,00 

21. Tarif intrare pe bază de bilete : 

lei/intrare/persoană 

 

    

21.1. - adulţi 7,00 20,00 - - 

21.2. - copiii de la 3 ani până la 14 ani şi 

pensionari  

4,00 10,00 - - 

21.3. - copiii până  la 3 ani Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 
- - 

21.4. - posesori Studentcard, conform HCL nr. 214 

din 30 iulie 2015, lei/intrare/persoană 

3,50 10,00 - - 

21.5. Copiii şi însoţitorii proveniţi din centrele de 4,00 10,00 - - 



plasament şi case de tip familial lei / intrare/ 

persoană 

21.6 Persoane cu handicap grav (permanent) cu  

însoţitor 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

- - 

21.7. Angajaţii locaţiilor cu activitate de 

alimentaţie publică 

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

- - 

21.8. Proprietari de cabane, persoane fizice 

nominalizate în contract şi copiii acestora.  

Acces 

gratuit 

Acces 

gratuit 

- - 

 

22. 

 

Tarif acces la cele două complexe de 

tobogane cu jet de apă,  la bazinul cu 

adâncimea de 1,20 m.  

Program acces : 

-de luni până vineri de la orele : 14
00

 – 15
30

, 

            16
00

 – 17
30

 , 18
00

 – 19
30 

-sămbătă și duminică între orele : 10
00 

-  

11
30

, 12
00

 – 13
30

 ,14
00

 – 15
30

, 16
00

 – 17
30

 , 18
00

 

– 19
30  

    

22.1 Tarif acces la cele două complexe de 

tobogane cu jet de apă,  la bazinul cu 

adâncimea de 1,20 m.  

lei/tură/tobogan/persoană 

1,00 2,00 - - 

22.2 Tarif acces la cele două complexe de 

tobogane cu jet de apă,  la bazinul cu 

adâncimea de 1,20 m.  pe bază de 

abonament cu brăţară distinctivă  

lei/zi/persoană  

16,00 20,00 - - 

23. Tarif intrare pe bază de abonament  

lei / sezon 

    

23.1. - adulţi 120,00 200,00 - - 

23.2. - copii până la 14 ani şi  pensionari 82,00 100,00 - - 

23.3. 

 

- familiar– doi adulţi şi peste doi copii între 

3 şi 14 ani   

335,00 400,00 - - 

24. Tarif intrare pe bază de abonament 

lunar lei/abonament/lună 

    

24.1 -copii până la 14 ani şi pensionari 32,00 50,00 - - 

24.2 -adulţi 42,00 100,00 - - 

24.3 -familiar– doi adulţi şi peste doi copii între 

3 şi 14 ani 

84,00 200,00 - - 

25. 

 

Tarif închiriere şezlonguri din lemn fără 

saltele      lei/şezlong/zi 

    

25.1. - şezlong simplu (1 persoană) 6,00 8,00 - - 

25.2. - şezlong dublu  (2 persoane) 8,00 10,00 - - 

26. Tarif închiriere şezlonguri plajă din 

plastic cu saltele, măsuţe plastic şi 

umbrele 

    

26.1 -1 şezlong plajă plastic, lei/şezlong/zi 16,00 17,00 - - 

26.2 -1 şezlong plajă plastic + 1 măsuţă plastic 

+ 1 umbrelă, lei/pachet/zi 

26,00 27,00 - - 

26.3 - 1 măsuţă plastic + 1 umbrelă lei/pachet/zi 11,00 12,00 - - 

26.4 - 2 şezlonguri plajă plastic + 1 măsuţă 

plastic + 1 umbrelă, lei/pachet/zi 

32,00 33,00 - - 

 



Nr. 

Crt. 

Specificaţie ANUL 

2021 

sezon 

2022  

sezon 

2021 

extrasezon 

2022 

extrasezon 

0 1 2 3 4 5 

27. Tarif închiriere ambarcaţiuni 

 

    

27.1. - bărci PAFS – 4 locuri lei/h 8,00 10,00 - - 

27.2. - bărci PAFS – 7 locuri lei/h 14,00 16,00 - - 

27.3. - hidrobicicletă tip « Auto » lei/h 16,00 20,00 - - 

28. Tarif intrare în grup, organizat, în 

scopuri turistice max. 20 de persoane  

( vizitatori ) 

45,00 50,00 - - 

 

NOTĂ : 

- Tarifele din col. (3) vor fi percepute numai în sezonul estival, respectiv 1 mai – 15 septembrie 

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

16 septembrie – 31 decembrie; 

- Accesul be bază de bilete se face în sezonul estival zilnic, între orele 7:00-21:00; 

- Tarifele de intrare se percep după ziua în care temperature apei din bazinele externe depășește 20
0 

C; 

- Plata tarifelor  prevăzute la punctele 1; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 7.1; 7.2; 7.3; 8; 17.2  se va face trimestrial 

până la: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. 

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

o semestrul  I 2022 (ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie), va avea scadenţa în 15 

septembrie 2022  

o semestrul  II 2022 ( iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) , va avea 

scadenţa în 15 martie 2023 

- Închirierea terenului de mini-fotbal de la punctele 19.6 şi 19.7, se poate închiria la cerere şi  

jumătate din acesta, (există posibilitatea împărţirii acestuia în două părţi egale ).  

- Pentru suprafaţa de terasă egală cu suprafaţa la sol a construcţiei, se va plăti taxa actuală, iar pentru 

suprafeţele suplimentare, de 2 (două) ori această taxă. 

- Tarifele de intrare în complex de la punctul 21 nu  includ accesul la bazinul acoperit cu balon 

presostatic; 

- Conform HCLM nr. 182/27.05.2021 beneficiarii Programului pentru susținerea familiilor cu minim 

trei copii beneficiază de 50% reducere la abonamente şi bilete de acces, pe baza cardurilor-

legitimație emise de Primăria Municipiului Târgu Mureș. 

- Între orele 8
00

 – 10
00

 de luni de până vineri, accesul la terenurile de fotbal-tenis, baschet, beach 

volley și fitness, este gratuit. O data cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

HCL nr. 243 din 29.07.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 

 

 

CAPITOLUL II 

 

 

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

 

 

Nr. 

Crt. 

Specificaţia Anul 

2021 2022 

0 1 2 3 

1 Intrare pe bază de bilete (cartele de acces) la  

Bazinul de înot - Piscina  lei/persoană/şedinţă de 2 ore 

1.1 - adulţi 11,00 14,00 

1.2 - copii între 3 și 14 ani, pensionari și veterani de război 9,00 11,00 

1.3 - familie(un adulț și doi copii între 3 și 14 ani sau doi 

adulți și un copil între 3 și 14 ani) 

- 29,00 

1.4 - pentru fiecare 10 minute depășire/persoană - 1,00 

1.5 - curs de inițiere copii(durata lecției în apă este 50 de 

minute) 

- 10,00 

1.6 - curs de inițiere adulți, aquagym, înot bebe(durata 

lecției în apă este 50 de minute) 

- 14,00 

1.7 - înot școlar(durata lecției în apă este 50 de minute)  - 7,00 

1.8 - antrenamente de înot pentru sportivii cluburilor 

autorizate(durata lecției în apă este 75 de minute)  

- 7,00 

1.9 - parc de saune(saună, infrasaună,cabină de aburi, ) în 

funcțiune permanentă minim 2 

9,00/1 saună 15,00 

1.10 - copii sub 3 ani și persoane cu dizabilități - gratuit 

2 Intrare pe bază de bilete (cartele de acces) la 

Bazinul de înot - Piscina  

lei/persoană/şedinţă de 4 ore 

  

2.1 - adulţi - 20,00 

2.2 - copii între 3 și 14 ani, pensionari, și veterani de 

război 

- 15,00 

2.3 - familie(un adulț și doi copii între 3 și 14 ani sau doi 

adulți și un copil între 3 și 14 ani)  

- 42,00 

2.4 - parc de saune(saună, infrasaună,cabină de aburi, ) în 

funcțiune permanentă minim 2 

9,00/1 saună 20,00 

2.5 - copii sub 3 ani și persoane cu dizabilități - gratuit 

3 Abonamente acces 2 ore   

3.1 Abonamente adulți -  

3.1.1 - abonament  10 intrări/lună 101,00 120,00 

3.1.2 - abonament  20 intrări/lună - 200,00 

3.1.3 - abonament  50 intrări/an - 550,00 

3.1.4 - abonament  100 intrări/an - 1000,00 

3.2 Abonamente copii sub 14 ani 

3.2.1 - abonament 10 intrări/lună 50,00 90,00 

3.2.2 - abonament  20 intrări/lună - 160,00 

3.2.3 - abonament  50 intrări/an - 425,00 

3.2.4 - abonament  100 intrări/an - 750,00 



3.3. Abonamente sportivi/lună/20 de intrări - 90 

4. Chirie culoar/oră - 100 

5. Chirie bazin pentru competiții private/oră - 200 

6. Tarif solarium lei/minut (maxim 6 minute de 

expunere) 

0,70 0,80 

7. Tarif cască de baie 3,00 3,00 

8.  Garanţia pentru cartelele de acces (card) la toate 

tipurile de abonamente este de 10 lei/card, care va fi 

restituită la predarea abonamentelor în starea 

iniţială. În cazul pierderii sau distrugerii a cardului 

de acces sau chei cu brăţară, la iesire se achită 

valoarea de 10 lei/card și/sau 10 lei/cheie cu brățară 

la casierie. 

10,00 10,00 

9. Înotul școlar se va realizează în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean. 

Antrenorii, instructorii și insoțitorii care intră cu 

grupuri organizate au gratuitate. 

 

  

 

NOTĂ: 

- Conform HCLM nr. 182/27.05.2021 beneficiarii Programului pentru susținerea familiilor cu minim 

trei copii beneficiază de 50% reducere la abonamente şi bilete de acces, pe baza cardurilor-

legitimație emise de Primăria Municipiului Târgu Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 

 

 CAPITOLUL III 

 

Contravaloarea serviciilor prestate  de către  Bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic  

 

 

Nr. 

Crt. 

Specificaţia Anul 

2021 2022 

0 1 2 3 

1 Tarif intrare pe bază de bilet  lei/persoană/şedinţă 

(şedinţă = 1 oră şi 30 minute) 

  

1.1. - adulţi 11,00 17,00 

1.2. - copii până la 14 ani 9,00 12,00 

1.3. - pensionari, veterani şi persoane cu handicap 7,00 9,00 

2 Abonamente adulţi   

2.1. - abonament lunar  192,00 200,00 

2.2. - abonament  special 10 intrări/lună 96,00 110,00 

Abonamentele sunt individuale şi nominale, valabilitatea acestora este pentru luna în curs, în 

care au fost achiziţionate după această data abonamentele îşi pierd valabilitatea 

3 Tarif cască de baie 3,00 3,00 

4 Tarif pentru pierdere sau deteriorare * :  

- chei vestiar   

10,00 10,00 

5 Elevi care practică înotul în mod organizat – legitimaţi 

la FRN 
#
 , FRP şi FRT 

7,00 7,00 

 

 

*Se încasează cu chitanţă 

 
# 

Valabil pentru copii din asociaţiile sportive cu activitate la bazinul din CASM  (balonul 

presostatic) 

 Copii aflaţi în evidenţa cluburilor afiliate la FRN (Federaţia Română de Nataţie),  FRP (Federaţia 

Română de Polo) şi F.R.T (Federaţia Română de Triatlon) 

Conform HCLM nr. 182/27.05.2021 beneficiarii Programului pentru susținerea familiilor cu 

minim trei copii beneficiază de 50% reducere la abonamente şi bilete de acces, pe baza cardurilor-

legitimație emise de Primăria Municipiului Târgu Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr 

Crt

. 

Beneficiarul şi 

Obiectul închirierii 

Nr.pers./cul./ 

şed 

(maxim) şi  

observaţii 

Perioada 

de 

închiriere  

Tarif de închiriere 

Anul 

 

2021 2022 

1 Club sportiv cu profil înot: 

-tarif de închiriere culoar 2,5 lăţ. 

/50 ml lungime
1
 

18 pers. 2 ore 89,00  

lei/cul./ 

şed. 

150,00  

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 99,00  

lei/cul./ 

şed. 

150,00  

lei/cul./ 

şed. 

3 Cluburile cu profil afiliate la FRP, 

FRN şi F.R.T
2
: 

-tarif/lună/abonament/sportiv de 

performanţă. 

-  1 lună 32,00 

lei/sportiv/ 

lună 

90,00 

lei/sportiv/ 

lună 

4 Cluburile cu profil afiliate la FRP, 

FRN şi F.R.T
3
: 

-tarif/ ½ lună/abonament/sportiv de 

performanţă. 

 

- ½ luna,  16,00 

lei/sportiv/ 

½ luna 

45,00 

lei/sportiv/ 

½ luna 

5 Cluburile cu profil afiliate la FRP, 

FRN şi F.R.T: 

-tarif/lună abonament/sportiv care 

se pregăteşte pentru performanţă 

- 1 lună 32,00 

lei/sportiv/ 

lună 

90,00 

lei/sportiv/

lună 

6 Cluburile cu profil afiliate la FRP, 

FRN şi F.R.T: 

-tarif/lună abonament/sportiv care 

se pregăteşte pentru performanţă 

- ½ luna,  16,00 

lei/sportiv/ 

½ luna 

45,00 

lei/sportiv/ 

½ luna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 În afara orelor stabilite pentru competiţii oficiale, stabilite după calendarul competiţional, programul anual  

2 Cluburile afiliate la FRN (Federaţia Română de Nataţie),  FRP (Federaţia Română de Polo) şi F.R.T (Federaţia 

Română de Triatlon) 

3 Cluburile afiliate la FRN (Federaţia Română de Nataţie),  FRP (Federaţia Română de Polo) şi F.R.T (Federaţia 

Română de Triatlon) 



 

ANEXA 4 

 

 

Către, 

Municipiul Târgu Mureş 
Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” 

 

 

Subscrisa 

______________________________________________________________________________ 

str._______________________, nr. _____, telefon: _______________ fax: __________________, CIS 

________________________, Cod IBAN: ______________________________________, deschis la 

__________________________, CUI: ____________, anul înfiinţării __________, reprezentată prin 

_______________________________, în calitate de preşedinte, 

 

Solicităm închirierea _______________________________, pentru ______ ore pe săptămână în 

vederea desfăşurării activităţii ___________________________ pentru sezonul competiţional 

______________. 

Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declarăm pe 

propria răspundere următoarele: 

1. Sportivii noştri activează  în competiţii de nivel: 

 - Local       □ 

                         - Judeţean   □ 

                         - Regional   □ 

                         - Naţional    □ 

2. Clubul nostru are un număr de ______ sportivi legitimaţi 

3. În cadrul clubului funcţionează un număr de ______ grupe . 

 

Târgu Mureş, _______________ 

         Reprezentant legal, 

                  ________________ 

 

 


