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Raport de specialitate 
 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 72 din 22 mai 2017 s-a 
aprobat delegarea gestiunii a serviciului de amenajare, întreținere și exploatare a 
ștrandului municipal Marghita către SC Parc Balneomar SA. 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Marghita sub nr. 5121 
din 23.06.2020 SC Parc Balneomar SA Marghita propune aprobarea  prețurilor 
și tarifelor pentru sezonul estival 2020. 
 Propunerea are la bază art. 28 lit. b) și art. 36 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 
exploatare a ștrandului din municipiul Marghita, art. 6.5 din contractul de 
delegare a gestiunii nr. 4170 din 31.05.2017, precum și art. 16 din Caietul de 
sarcini. Potrivit acestor prevederi operatorul aplică în mod obligatoriu numai 
tarifele reglementate și aprobate de Consiliul Local al municipiului Marghita. 
 Prețurile și tarifele propuse au fost fundamentate astfel încât să acopere 
costul efectiv al furnizării /prestării serviciilor și să respecte autonomia 
financiară a operatorului. 
 Astfel, s-a propus stabilirea următoarelor tarife pentru sezonul estival 
2020: 
- Bilet de intrare adulți – 15 lei 
- Bilet de intrare pentru copii peste 4 ani, elevi, studenți, pensionari – 12 lei  
- Copii sub 4 ani – intrare gratuită 
- Taxă șezlong – 5 lei 
- Abonament adulți – 220 lei/lună 
- Abonament pentru copii, elevi, studenți și pensionari – 150 lei/lună 
- 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. 
 

 



Prețul minim de închiriere pentru chioșcurile de lemn din incinta 
ștrandului: suma de 500 lei / lună + cheltuielile privind consumul de curent și 
apă aferente desfășurării activității, iar 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. 

 
 
Se solicită mandatarea Consiliului de adminstrație a SC Parc Balneomar 

SA cu negocierea directă a unor tarife în cazul situațiilor care nu sunt 
reglementate prin hotărâre de consiliu, dacă aceste tarife sunt în beneficiul 
societății și nu afectează interesele economice al SC Parc Balneomar SA. 

 
Având în vedere cele prezentate în baza art. 129 alin. 2 lit. b, coroborat  cu 

alin. 4 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, propun aprobarea unei hotărâri privind prețurile și 
tarifele aplicabile de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal 
Marghita pe parcursul sezonului estival 2019. 
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