
Anexa la Hotărârea nr. ____din____2022  

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

TARIFE ȘTRAND NEPTUN ARAD 

 

 Tarife (TVA inclus) 

A – acces în zona I şi II  bazine adulţi și bazine copii  

Bilet preţ întreg 35 lei/zi 

Bilet pentru elevi, studenţi cu vârsta până la 25 ani, pensionari, persoane cu 

handicap (*) 
15 lei/zi 

Bilet acces după ora 16.00  15 lei/zi 

Bilet acces evenimente (concerte, festivaluri, târguri, etc.) 15 lei/zi 

Bilet acces grup copii cu învățător/profesor – 10 persoane 100 lei/zi 

Bilet familial – doi adulţi şi un copil 65 lei/zi 

Bilet familial – doi adulţi şi doi copii 68 lei/zi 

Bilet familial – doi adulţi şi trei sau mai mulți copii 75 lei/zi 

Abonament preţ întreg 1.000 lei/sezon 

Abonament preţ redus (*) 600 lei/sezon 

Abonament lunar 500 lei 

Abonament lunar redus (*) 290 lei 

Abonament 1 săptămână 175 lei 

Abonament 1 săptămână redus (*) 70 lei 

* elevi, studenţi cu vârsta până la 25 ani, pensionari, persoane cu  handicap  

 Copiii cu vârstă până în 7 ani beneficiază de gratuitate  

B – tarif rezervare cabine   

Abonament cabină simplă 290 lei/sezon 

Abonament cabină dublă 500 lei/sezon 

C– tarif utilizare teren pentru activităţi comerciale   

Zona I- II  70 lei/mp/zi 

Zona I- II – activităţi ale instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Arad 
1 leu/mp/zi 

D – Alte tarife de închiriere  

Închiriere spaţii altă destinaţie (prin licitație publică) minim 2,5 euro/mp/lună 

Închiriere terasă (prin licitație publică) minim 1 euro/mp/lună 

Închiriere terasă- zonă verde  (prin licitație publică) minim 0,5 euro/mp/lună 

Utilizare teren sport – nisip 50 lei/oră 

Rezervare şezlonguri șezlong plastic 15 lei/zi 

Utilizare masă ping-pong 15 lei/oră 

Afişaj/publicitate (**) 5 lei/mp/zi 

** Se datorează taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate la organul 

fiscal ( Direcția Venituri Arad) 
 

E – tarife închiriere căsuţe şi terenuri aferente la licitație pentru casuțele 

libere 
 

Închiriere căsuţă 9 mp (preț minim licitație) 250 euro/an 

Închiriere căsuţă 12 mp (preț minim licitație) 280 euro/an 

Închiriere căsuţă 34 mp (preț minim licitație) 350 euro/an 

Închiriere teren aferent căsuţă < / = 100 mp 1 euro/ mp/an 

Închiriere teren aferent căsuţă > 100 mp  2 euro/ mp/an 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETAR GENERAL 

 

 

 


