
Proiect  
CONSILIUL LOCAL MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 

de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita 
 
        Consiliul Local al Municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 
25 aprilie  2019, 
        Având în vedere adresa Consiliului de administrație a SC Parc Balneomar 
SA, înregistrată sub nr. 2632 din 18.04.2019, 

În baza referatului de aprobare nr. 2633 din 18.04.2019 al  primarului 
Municipiului Marghita și a raportului  de specialitate nr. 2634 din 18.04.2019 a  
Biroului de administrare a domeniului public și privat,  

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate,   
        În baza art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat  cu alin. 4 lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare ,        
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă prețurile și tarifele propuse de operator SC Parc 
Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita pe parcursul sezonului 
estival 2019 după cum urmează: 

 
- Bilet de intrare adulți – 15 lei 
- Bilet de intrare pentru copii peste 4 ani, elevi, studenți, pensionari  

- 10 lei în perioada 1 mai – 30 iunie 2019 și 19 august – 30 septembrie 
2019 

- 12 lei în perioada 1 iulie – 18 august 2019  
- Copii sub 4 ani – intrare gratuită 
- Taxă șezlong – 5 lei 
- Abonament adulți – 220 lei 
- Abonament pentru copii, elevi, studenți și pensionari – 150 lei 
- Taxă cort – 30 lei / zi 
- Pachet de bilete: la achiziționarea unui număr de 6 bilete în cursul aceleiași 

luni se acordă 1 intrare gratuită în acea lună.	
	

Art. 2  (1) Se aprobă prețul minim de închiriere pentru chioșcurile de 
lemn din incinta ștrandului la suma de 500 lei / lună + cheltuielile privind 
consumul de curent și apă aferente desfășurării activității.  

(2) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți, închirierea chioșcurilor de 
lemn se va face prin licitație publică deschisă cu pasul de strigare de 50 lei. 



 
Art. 3  Se aprobă tarifele pentru închirierea ștrandului pentru festivaluri sau alte 
evenimente asemănătoare cu aplicarea următoarelor tarife: 

- De luni până joi – 1.000 lei /zi + cheltuielile privind apa termală, apa rece 
și curentul, 

- Vineri, sâmbătă, duminică – 2.000 lei / zi + cheltuielile privind apa 
termală, apa rece și curentul. 
 
Art. 4  Se aprobă închirierea clădirii C2 pentru activități sportive la suma 

de 50 lei/zi. 
 
Art. 5  În cazul în care apar solicitări sau situații care nu sunt 

reglementate de prezenta hotărâre Consiliul de administrație poate negocia 
direct sau acorda reduceri, în cazul în care aceste tarife sunt în beneficiul 
societății și nu afectează interesele economice al SC Parc Balneomar SA.  

 
 

Art. 6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC 
Parc Balneomar SA Marghita. 
 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu: Institutia Prefectului Bihor, 
Primarul Municipiului Marghita, SC Parc Balneomar SA Marghita, spre afișare, 
la dosar.  
 
Inițiator, primar Pocsaly Zoltan-Ladislau 
	


