
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

          _____________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul 
Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa 

din municipiul Botoșani 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
          analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei cu privire la aprobarea noilor tarife 
pentru Zona Piscină din cadrul Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 
municipiul Botoșani,                                                                                            
 văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului 
Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu dispoziţiilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) 
lit. j) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii și Consiliului Local al municipiului Botoșani 
nr. 432 din 26 noiembrie 2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Servicii 
Publice, Sport și Agrement din Botoșani, 

având în vedere prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1 Se aprobă noile tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul 
Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 
municipiul Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. 
 

 Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, și Direcția 
Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani, prin director, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                            Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
       
Botoșani, 28 iulie  2022 
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Anexa la H.C.L.  nr.  311 din  28.07.2022 

 
 
 
 

TARIFE ZONĂ PISCINE 
 

 
Tarif LMMJV, cu excepția 
sărbătorilor legale și a ZP 

 

 
Tarif S, D, SL, ZP 

 
Persoanele cu înălțimea de 

peste 1,40 m 

 
Dimineața, oricând între orele                

9:00 - 12:00 - 25 lei                                          
Din 01 Septembrie până pe 30 

Iunie  
 

 
pentru maxim 3h   - 35 lei

 pentru maxim 3h   - 40 
lei 

Pentru maxim 3h - 35 lei Pentru maxim 3 h - 40 lei 

 
1 zi + fitness  -  55 lei  

 
1 zi + fitness  -  70 lei 

 
Copii până la vârsta de 3 ani 

 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Copii cu vârsta mai mare de  
3 ani și până la înălțimea de 

1,40 m 
 
 
 

Dimineața, oricănd între orele            
9:00 - 12:00 - 20 lei                                             

Din 01 Septembrie până pe 30 
Iunie 

 

pentru maxim 3h  - 30 lei  pentru maxim 3h - 35 lei 
1 zi - 40 lei 1 zi - 50 lei 

Abonament lunar cu 10 intrări 
(a câte 3 ore fiecare), de Luni 

până Vineri 

 
300 lei 

 
300 lei 

Tarif însoțitor curs înot 1h - 20 lei Nu este curs de înot 
Închiriere prosop 5 lei 5 lei 
Închiriere halat 9 lei 9 lei 

 
*Prețurile conțin TVA  
* În cazul cumpărării unui bilet pentru o durată de 3 ore, după expirarea timpului, fracțiunile de oră 
mai mici de 10 min. se neglijează iar cele mai mari de 10 min. se consideră oră întreagă. 
 Fiecare oră în plus costă 20 lei, care se înregistrează pe brățara tip ceas. 
 Costurile extra acumulate astfel se vor achita la casierie la plecare.  
* Tarifele afișate conțin următoarele facilități: intrare piscine, tobogane, jacuzzi, bazin contracurent si 
sala fitness. 
* Pierdere brățară intrare, valabil la toate obiectivele 100 lei/buc 
*Abonamentul  este nominal și este valabil 30 de zile de la data emiterii 



* Însoțitorii copiilor, participanți la cursurile de înot, vor avea acces în piscină, beneficiind de 
facilitățile din zona piscinelor  
LMMJV – luni, marți, miercuri, joi, vineri 
S,D,ZP,SL - sâmbătă, duminică , zile punți (zile libere acordate de Guvern, zile care preced și/sau 
succed zilelor de sărbătoare legală, conform Art. 139 alin. (4) din Codul Muncii) și sărbători legale 
 
 

TARIFE ZONĂ SPA 
 

Tip acces zonă spa 
 

  

 Tarif LMMJV, cu excepția 
sărbătorilor legale și a ZP 

 

Tarif SD, sărbători legale și ZP 
 
 
 

Saune  
15 lei/zi pentru posesorii de bilet 

intrare piscină 
 

 
20 lei/zi pentru posesorii de bilet 

intrare piscină 
 
 

 
Solar 

2 lei / min – pentru posesorii de 
bilete intrare piscină 
 

3 lei / min – pentru posesorii de 
bilete intrare piscină 

 
 

*Prețurile conțin TVA 
LMMJV – luni, marți, miercuri, joi, vineri  
S,D,ZP,SL - sâmbătă, duminică , zile punți (zile libere acordate de Guvern, zile care preced și/sau 
succed zilelor de sărbătoare legală, conform Art. 139 alin. (4) din Codul Muncii) și sărbători legale 
 
 

TARIFE ZONĂ PICINE PENTRU GRUPURI DIN TABERE ORGANIZATE DE 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ȘI DE 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
 

 Tarif LMMJV, cu excepția sărbătorilor legale și a 
ZP 

 
Durata sesiune 5 h 

Palier orar 10:00 - 15:00 
 

35 lei/persoană 
 
 

*Prețurile conțin TVA 
LMMJV – luni, marți, miercuri, joi, vineri 
S,D,ZP,SL - sâmbătă, duminică , zile punți (zile libere acordate de Guvern, zile care preced și/sau 
succed zilelor de sărbătoare legală, conform Art. 139 alin. (4) din Codul Muncii) și sărbători legale 
 
 
 
 
 

Tip produs Tarif 



 
Abonament 3 h+sauna (10 intrări) 

 

 
400 lei 

Smart Pass sezon cald (3 h piscină+sală fitness, 
1,5 h patina pe role, 1 h tenis de camp, 20 minute 
escaladă, 1 h badminton, 1 h hidrobicicletă/barcă) 
 

 
110 lei 

Smart Pass sezon rece (3 h piscină+sală fitness,  1 
h patina pe gheață, 1 h tenis de camp) 
 

 
75 lei 

*Prețurile conțin TVA  
Abonamentul este nominal și este valabil 30 de zile de la data emiterii 
  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                            Secretar general, Ioan Apostu     
 
  
 
 
 
 
 
 
 


