ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
AMENDAMENT NR. 1
la proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 252/30.05.2022 privind aprobarea noilor
tarife de acces pentru facilitățile PRATSC
Motivație:
Toți botoșănenii suportă subvenția la Cornișa. Opțiunile de petrecere a timpului liber în
municipiu sunt limitate. Este important să încurajăm mișcarea și să oferim facilități de
petrecere a timpului liber pentru familii. Astfel, propunem următorul amendament, la
anexa PHCL
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Text modificat
Se înlocuiește în grila de tarifare expresia Copii cu vârstă mai mare de 3 ani și până la
înălțimea de 1.40m cu Expresia Copiii, elevii și studenții cu vârstă între 3 ani și 25 de
ani.
Se înlocuiește în grila de tarifare expresia Persoanele cu înălțimea de peste 1.40m cu
Expresia Adulți
Se introduce Tip produs
Family Pass – intrare 1 zi la piscină pentru 3 persoane, din care minim un adult și
minim1 persoană cu vârsta între 3 și 16 ani
Family Extra – intrare 1 zi la piscină pentru persoană suplimentară cu vârsta între 3 și
16 ani. Produsul poate fi cumpărat doar ca și supliment Family Pass. Fiecare produs
Family Pass permite achiziționarea a maxim 3 suplimente Family Extra și pot fi folosite
doar concomitent
Se introduce Tarif
Family Pass de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale și a ZP – 115 lei.
Family Extra de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale și a ZP – 15 lei lei.
Family Pass sâmbăta, dumincă, în zilele de sărbătorilor legale și a ZP – 145 lei.
Family Extra sâmbăta, dumincă, în zilele de sărbătorilor legale și a ZP – 20 lei.

