
ANEXA NR.4 LA HOTÃRÂREA NR. 101 
                                             DIN 17.12.2020 

 

 
TAXE LOCALE – MUZEU, CASA DE CULTURĂ, 

STADION, SĂLI DE SPORT 
 

 

 
Nr.  
Crt. 

Denumirea taxei Aprobat 2021 

HCL nr. 101/17.12.2020 

1. Taxă vizitare Muzeu – lei/persoana 
- vizitator individual sau în grup - adulti 
- vizitator individual sau în grup – copii, elevi, studenți 
- vizitator individual sau în grup – pensionari, eroi ai 
revoluției, militari 
- taxă de ghidaj la solicitarea vizitatorilor individuali 

 

8 

2 

4 

 

10 

2. Taxa pentru închiriere spaţii Casa de Cultură şi 
Cămine culturale 

- pentru spectacole 
 
 
 
 

- pentru alte acţiuni – lei/h 
- Holul Casei de Cultură – lei/h 
- Sala Căminului Cultural- lei/zi 

    Sunt exceptate de la plata taxei manifestãrile cu 
caracter cultural educativ şi omagial organizate de 
şcoli, grãdinite,  asociatii şi fundatii cu scop umanitar, 
aprobate de Primarul orasului . 

 

 

10% 
din venitul brut realizat de 

organizator, dar nu mai puţin de 69 

lei 
 

92 

54 

358 

3. Taxa utilizare Stadion: 
- meci lei/oră 
- antrenament – lei/oră 

 

380 

157 

 
       4. Taxa închiriere Săli de Sport – lei/oră : 

 
Nr.  
crt. 

MODALITĂŢI DE ÎNCHIRIERE : 
PENTRU FOTBAL ÎN SALĂ 

Aprobat 2021 

HCL nr. 101/17.12.2020 

 

 1. Închiriere sală fără utilităţi 90 

2. Închiriere sală cu utilităţi (energie electrică şi apă rece) 109 

3. Închiriere sală cu utilităţi (energie electrică, apă rece şi 

caldă, energie termica) 

135 

 

 



Nr.  
crt. MODALITĂŢI DE ÎNCHIRIERE : PENTRU JOCUL DE 

HANDBAL, VOLEI, TENIS DE CÂMP, TENIS DE 
MASĂ, BASCHET, JUDO, ETC. 

Aprobat 2021 

HCL nr. 101/17.12.2020 

 

1 Inchiriere sală fără utilităţi 34 

2 Inchiriere sală cu utilităţi (energie electrică şi apă 
rece) 

55 

3 Inchiriere sală cu utilităţi (energie electrică, apă rece 
şi caldă, energie termică) 

83 

 
NOTĂ :  

  Accesul în cele două săli de sport este gratuit numai elevilor unităţilor şcolare din 
oraşul Târgu Ocna, care desfăşoară activităţi prevăzute în programele şcolare sau pentru 
competiţii sportive organizate între unităţile şcolare. 

Accesul gratuit în sălile de sport se va efectua numai în baza graficelor întocmite de 
profesorii de sport din unitatea şcolară arondată sălii de sport, care vor fi centralizate şi 
aprobate. 

 Accesul gratuit pe terenul de fotbal situat la stadionul din parcul Măgura este permis 
numai echipei de fotbal « Măgura Târgu Ocna » pentru antrenament sau meciuri oficiale. 
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