
CONSILIUL   JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA     PROIECT                                                                                                

                                                   

 

H O T Â R Â R E 

privind stabilirea preţurilor de cost şi tarifelor practicate de Serviciul Public Judeţean 

de Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa 

 

Consiliul  Judeţean  Dâmboviţa;  

Având în vedere :  

- raportul nr. _____/__________ al Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi 

Sport Dâmboviţa privind stabilirea preţurilor de cost şi tarifelor;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 1/27.01.2012 privind 

înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa 

- rapoartele comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică  

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. a), lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 5 şi 6 şi art. 47 alin. (3) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 5 şi 6 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 98 coroborat cu art. 115, alin. (1) lit. c) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, 

                                               

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă preţurile de cost şi tarifele practicate de Serviciul Public Judeţean de 

Turism, Tineret şi Sport Dâmboviţa stabilite conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se obligă Compartimentul 

financiar — contabil din cadrul  Serviciul Public Judeţean de Turism, Tineret şi Sport 

Dâmboviţa şi Biroul evidenţă acte administrative şi transparenţă decizională pentru 

comunicare.  

   

P R E Ş E D I N T E, 

lector univ. Florin POPESCU 

 

 

 

       

                                                              
                                                            VERIFICAT PENTRU LEGALITATE 

 

 

 

 
Data ____________ 

Nr. ________ 

 



Anexa la Hotărârea nr. . . . / . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

Nr.crt. 
Centru de 

Agrement 
Cazare 

Cazare + 

masă 

 

Închiriere sală de 

mese pentru 

evenimente 

organizate de elevi 

sau studenţi 

Servirea unei 

mese 

exclusiv 

cazare 

Închiriere sală pentru 

conferinţe, 

simpozioane, recepţii 

Cazare + 

acces sală 

de mese 

Acces piscină 

Persoane 

cazate 

Persoane 

care nu sunt 

cazate 

1. Căprioara 
35 lei/pers. 

/zi 

62 lei/pers. 

/zi* 

 

10/zi/pers 

 

 

Valoarea 

alimentelor + 

50% regie 

cantină 

30 lei/ persoană / zi - 

 

- 

 

- 

2. Căprioara 2 400 lei /zi -  - - 500 lei/zi   

3. Cerbul 
35 lei/pers. 

/zi 

62 lei/pers. 

/zi* 

 

10/zi/pers 

 

 

Valoarea 

alimentelor + 

50% regie 

cantină 

30 lei/ persoană / zi - 

 

- 

 

- 

4. Vânătorul 
35 lei/pers. 

/zi 

62 lei/pers. 

/zi* 

 

10/zi/pers 

 

 

Valoarea 

alimentelor + 

50% regie 

cantină 

30 lei/ persoană / zi - 

 

- 

 

- 

5. Stejarul 
35 lei/pers. 

/zi 

62 lei/pers. 

/zi/-* 

 

10/zi/pers 

 

 

Valoarea 

alimentelor + 

50% regie 

cantină 

30 lei/ persoană / zi - 

 

5 lei/ 

persoană / zi 

 

10 lei/ 

persoană / 

zi 

 

 

*Masa = 27 lei / zi / persoană 

 Mic dejun = 6 lei 

 Prânz = 11 lei 

 Cina = 10 lei 

Cină festivă = 30 lei /persoană 

 Masă sportivi de performanţă = 50 lei/zi/persoană 


