
 Anexa la HCL. nr. 16/2019 
 

 
Categorii de taxe speciale aplicabile: 

 

TAXE SPECIALE  ȘI TARIFE INSTITUITE PENTRU EXPLOATAREA PATINOARULUI ARTIFICIAL 

  
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Cantitate 
Valoare 

/ lei 
    
1. Patinaj public:  1,30 oră   
 - bilete intrare adulți   10 
 - bilete intrare copiii sub 16 ani   5 
 - însoțitor copiii, fără folosirea gheții  5 

2. Închiriere patinoar în zilele lucrătoare ( Luni-Vineri) în intervalul 
orar 06,30-13,30 

1 oră 200  

3. 
În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 
sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare 
(Luni-Vineri) în intervalul orar 06,30-13,30  

1 oră 150  

4. 

În cazul îchirierii patinoarului în zilele lucrătoare ( Luni-Vineri) în 
intervalul orar 13,30-20,00 pentru grupuri,  respectiv echipe de 
copiii și juniori, a unor structuri sportive afiliate la federațiile 
naționale de hochei pe gheață, patinaj artistic și patinaj viteză care 
nu apartin de municipiului Tg. Secuiesc.  

1 oră 225 

5. 

Închiriere patinoar, în mod regulat, pe parcursul unui sezon, cel 
puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare (Luni-
Vineri) în intervalul orar 13,30 – 20,00 pentru grupuri, respectiv 
echipe de copiii și juniori ai unor structuri sportive afiliate la 
federațiile naționale de hochei pe gheață, patinaj artistic sau patinaj 
viteză, care nu apartin de municipiului Tg. Secuiesc. 

1 oră 200 

6. 
Închiriere patinoar în zilele lucrătoare (Luni-Vineri) în intervalul 
orar 13,30-23,00, pentru alte structuri decât cel prevăzut la punctul 
4.. 

1 oră 275  

7. 

În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 
sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare 
(Luni-Vineri) în intervalul orar 13,30-23,00 pentru alte structuri 
decât cel prevăzut la punctul 5. 

1 oră 250 

8. Închiriere patinoar în weekend ( Sămbăta-Duminică), indiferent de 
intervalul orar. 

1 oră  250 

9. 
În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 
sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în weekend 
(Sămbăta-Duminică), indiferent de intervalul orar.  

1 oră 

 
225 
 

10. 

Închiriere patinoar în weekend ( Sămbăta-Duminică), indiferent de 
intervalul orar, pentru grupuri,  respectiv echipe de copiii și juniori, 
unor structuri sportive afiliate la federațiile naționale de hochei pe 
gheață, patinaj artistic și patinaj viteză, care nu apartin de 
municipiului Tg. Secuiesc. 

1 oră 175 



11. 

Încirierii patinoar în mod regulat, pe parcursul unui sezon, de către 
asociații/echipe de Hochei pe  gheață, amatori, din mun. Târgu 
Secuiesc, în zilele lucrătoare în intervalul 13,30-23,00, și în 
weekend indiferent de intervalul orar 

1 oră 200 

 
Notă: 
I. Tarifele stabilite în prezenta anexă se vor achita anticipat după cum urmează: 

a) la intrarea în patinoar pe bază de bilet sau brățară ; 
b) până în ultima zi lucrătoare a lunii precedente, cu titlu de avans sau pe bază de 

factură, după caz, prin numerar sau virament bancar, pentru inchirieri patinoar; 
II. Biletul sau brățara de intrare nu dau dreptul la utilizarea vestiarelor.  
 Închirierea patinoarului include dreptul de utilizare maximum 2 vestiare începând cu 20 
de minute înainte de începutul orei de gheață, și cel mult 20 de minute după încheierea acestuia.  

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR 

Gáspár Zsolt        Tóth Csilla Enikő 

 

 

 

 
 
 


