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Nr. crt. Denumirea tarif 2020
1. Tarife ce constituie nivelul de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru 

închirierea SPATIILOR, imobile proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău ; 
 
Notă: Închirierea prin atribuire directă se poate face cu respectarea prevederilor  
 art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, “Consiliile Locale şi 
Consiliile Judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate 
publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”; si ale art.867-870 din Noul Cod 
Civil aprobat prin Legea nr.287/2009  
 

Închirierea spaţiilor pentru activitatea
1.1. Alimentaţie publică Lei/mp/lună 

Zona A 20
Zona B 15
Zona C 12
Zona D 10

1.1.1. În intervalul 1 octombrie – 1 mai , pentru spaţiile reprezentând căsuţe din lemn proprietatea 
municipiului Zalău, nivelul chiriei este de 10 % din chiria stabilită potrivit H.C.L. sau prin 
licitaţie, pentru perioada în care nu desfăşoară activitate.

1.2. Comerţ alimentar şi nealimentar
Zona A  16
Zona B 14
Zona C 11
Zona D 9

1.3. Activităţi de prestări servicii, ateliere 
Zona A  15
Zona B 13
Zona C 10
Zona D 8

1.4. Sedii administrative ale societăţilor comerciale
Zona A 12
Zona B 10
Zona C 8
Zona D 6

1.5. Activităţi sanitare de stat 1,5
1.6. Activităţi sanitare private  (cabinete medicale) 10
1.7. Farmacii 10
NOTĂ. Pentru spaţiile situate în  Cartierul Ortelec sau în Stîna, ca localitate componentă,  închiriate 
pentru activităţile mai sus menționate, tariful de închiriere / pornire a licitației va fi redus cu 50 %.
1.8. Discoteci şi videoteci 20
1.9. Sedii pentru activităţi culturale şi artistice, asociaţii 

de locatari/proprietari 
 

1,5 

1.10. Activităţi mass-media şi centre de distribuire a 
ziarelor, librării

16,00 
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NOTĂ. Pentru spaţiile în care se difuzează exclusiv cărţi, reviste şi alte publicaţii cu caracter 
cultural, tehnico ştiinţific, editate pe orice fel de suport, spaţii destinate exclusiv promovării şi 
difuzării culturii scrise, conf. ART. 21 al  Lg. 186/2003 – în construcţiile existente pe domeniul 
public sau privat al municipiului Zalău, chiria se reduce cu 50%.Reducerea se va acorda în baza unei 
cereri scrise, confirmată prin nota de constatare întocmită de Serviciul Patrmoniu. 
1.11. Sedii partide politice şi cabinete parlamentari 1,5 

1.12. Sedii ale asociaţiilor de handicapaţi, pensionari, 
veterani de război, asociaţii ale bolnavilor cronici, 
nevăzătorilor, surzilor, sedii ale organizațiilor 
profesionale cu drept de libera practica;

1,5 

1.13.      Spaţii de depozitare pentru persoane fizice şi 
juridice, exclusiv depozite en-gros.

8 

1.14. Sedii administrative ale societăţilor comerciale, 
cluburilor şi asociaţiilor sportive subordonate sau în 
care Consiliul local este acţionar majoritar direct 
sau indirect. 

1,5 

1.15. Birouri ale instituţiilor de interes social, instituţii 
publice şi organizaţii cooperatiste

1,5 

1.16. Alte spaţii pentru organizaţii nonprofit, inclusiv în 
spațiile situate în punctele termice

1,5 

1.17. Spaţii destinate vânzării de timbre fiscale, judiciare, 
încasări alte taxe 

5,0 

1.18. Activităţi sportive desfăşurate în alte spaţii decât 
în săli de sport, inclusiv în spațiile situate în 
punctele termice 

1,5 

1.19. Activităţi desfăşurate în spaţiile situate în subsolul 
imobilelor  
(acestea necesită amenajări speciale pentru 
funcţionare) 

¼ din tariful de închiriere spaţii conf. 
precizărilor din prezentul tarif, în 
funcţie de activitatea prestată 
(autorizată) şi de zonă 

1.20. 
   

Alte activităţi economice desfăşurate în imobilele 
care au avut destinaţia  de PUNCTE TERMICE 

Lei/mp/luna 

Zona A 4
Zona B 3
Zona C 2
Zona D 2 

1.21. Taxa de identificare documente/acte în arhiva 
instituției (la care se adauga taxa de xerocopiere 
prevazuta in anexa nr. 1.) 

30,00 lei  

2 Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitaţiilor publice 
organizate pentru închirierea TERENURILOR  proprietatea publică sau privată a 
Municipiului Zalău în administrarea Consiliului Local  sau în administrarea 
unităţilor subordonate şi care sunt folosite de terţe persoane 

                                                                                                             Lei/mp/lună 
2.1. Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea 

SR/mun. Zalău
0,7                 
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pe care sunt amplasate COPERTINE
2.2.  Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea 

SR/mun. Zalău 
pe care sunt amplasate GARAJE 

  1       

2.3. Chiria pentru terenuri ocupate de garaje utilizate în scop comercial pentru: 
Comerţ Alimentar şi nealimentar, Activităţi de prestări servicii, ateliere pt. Meseriaşi, 
Spaţii pentru depozitare pentru persoane fizice şi juridice (boxe, etc.) exclusiv depozit en – 
gros. 
Zona A 8
Zona B 7
Zona C  6
Zona D 5

 
Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitaţiilor publice organizate 
pentru închirierea TERENURILOR ce aparţin domeniului public sau privat al Municipiului 
Zalău aflat în administrarea Consiliului Local  sau al unităţilor subordonate şi care sunt 
folosite de terţe persoane 
 
3. Închiriere teren pentru amplasare CHIOŞC                                                      lei/mp/luna

Zona A 40
Zona B 35
Zona C 30
Zona D 25

4. Închiriere teren pentru CALE DE ACCES 
 

4 

5. Închiriere teren pentru TERASE, în scop comercial
Zona A 16
Zona B 13
Zona C 12
Zona D 10

Notă: Pentru terasele cu caracter permanent chiriaşul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL 
pentru perioada în care terasa nu funcţionează , respectiv 1 octombrie – 1 mai. 
La cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului terenului, perioada de funcţionare a terasei se va 
putea extinde şi în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condiţiile achitării şi în această 
perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.
6. Inchiriere terenuri în intravilan –  

CURŢI ŞI GRĂDINI 
lei/mp/an 

 Zona A 2
 Zona B 1,5
 Zona C 1,3
 Zona D 1
7. Staţii îmbarcare – debarcare călători 800 lei/staţie/an 
8. Închiriere TEREN /SPAȚII pentru amplasare:  

- PANOURI PUBLICITARE 
- OBIECTE STRADALE 

 
18,00 LEI/mp/luna 
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- VITRINE FRIGORIFICE,  
ALTE CONSTRUCŢII ŞI OBIECTE 
AMPLASATE, (automate de lapte, cafea / 
bauturi/ prod. Alimentare, înghețată, etc). 

Notă:  
 

1. Pentru PANOURILE DE DIRECŢIONARE, (totemuri) amplasate pe domeniul public, 
se va achita 50% din cuantumul chiriei stabilite prin HCL pentru amplasarea panourilor 
publicitare; 

9. Taxe pentru utilizarea OCAZIONALA  a locurilor publice 
9.1 Vânzare de produse în alte locuri decât pieţe, 

târguri sau oboare  
(AVIZE OCAZIONALE) 

lei/mp/zi 

Zona A 4,00
Zona B 3,50
Zona C 3,00
Zona D 2,50

9.1.1 
 
 

Taxă pt. staţionarea auto cu marfă,  în zona de 
vânzare (Aviz)

 

Autoturism 40 lei/zi
Autoutilitară   ≤ 3,5 to 60 lei/zi

9.2. Expoziţii auto (Aviz) 5,00 lei/mp/zi 
9.3. Pentru participarea cu standuri cu ocazia  zilelor 

oraşului  sau alte sărbători 
lei/mp/zi 

pt.suprafeţe  < de 5 m2 18
pt.suprafeţe cuprinse între 5,1 şi 20,00 m2 15
pt.suprafeţe cuprinse între 20,1 şi 40,00m2 14
pt.suprafeţe cuprinse între 40,1 şi 60,00m2 12
pt.suprafeţe mai mari de 60 m2  10

9.4.1. Parcuri de distracţii, circ, expoziţii în aer liber cu 
caracter comercial 

2,00 lei/mp/zi 
1 mai-30 sept. 

9.4.2. 1,00 leu/mp/zi 
1 oct. – 30 april 

9.5. Materiale / mărfuri, produse, depozitate pe 
domeniul public 

1 leu/mp/zi  
minim 3 mp, maxim 40 mp 

9.6. Tarife de închiriere pentru teren proprietatea / 
administrarea  Municipiului  Zalău destinat 
comerţului stradal cu flori 

10 lei/mp/zi respectiv       
300 lei/mp/lună 
NOTĂ:  în cazul producătorilor de 
flori tarifele stabilite mai sus, vor fi 
diminuate cu 50%.  

10 Mijloace publicitare amplasate pe faţada sau 
structura clădirilor proprietate a Municipiului Zalău 

15 LEI/mp/lună 

11. Mijloace publicitare pentru  BAZE SPORTIVE 
 

LEI/mp/lună 

11.1 Sala Sporturilor 
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              - Afişaj interior 20,00
              - Afişaj exterior 15,00
              - Afişaj pe suprafaţa de joc 40,00
11.2 Baza de tenis 
              - Afişaj interior 15,00
11.3 Stadionul Municipal 
              - Afişaj interior 15,00
 
12. 

 
 Tarife de închiriere pentru BAZA DE TENIS

 
12.1. 

 
Închirierea terenurilor de tenis neacoperite 
 

35 lei/oră/teren în timpul zilei 

50 lei/oră/teren pentru nocturnă 

 
12.2. 

 
Abonamente pentru amatori – ziua: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
la tarif de 27 lei/oră  
(324 respectiv 432lei/abonament) 
Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 26 lei/oră  
(936 respectiv 1248 lei/abonament) 

Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 25 lei/oră  
(1800 respectiv 2400 lei/abonament) 
 

 
 
12.3. 

 
Abonamente pentru amatori – nocturnă: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
la tarif de 45 lei/oră  
(540 respectiv 720 lei/abonament) 

Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 42 lei/oră  
(1512 respectiv 2016 lei/abonament) 

Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 39 lei/oră  
(2808 respectiv 3744 lei/abonament) 

 
12.4.1 

 
Abonamente pentru sportivi legitimaţi în vârstă de 
până la 18 ani inclusiv, terenuri neacoperite-sezon 
cald 

Abonamente de 144 ore la tarif de 
20lei pe ora, respectiv 
2880lei/abonament. 
Abonamentele se pot incheia lunar, 
24 ore/luna, respective 480 Lei/ 
abonament. 

 
12.4.2 

 
Abonamente pentru sportivi legitimaţi în vârstă de 

Abonamente de 144 ore la tarif de 
30lei pe ora, respectiv 
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până la 18 ani inclusiv, terenuri acoperite-sezon 
rece 

4320lei/abonament. 
Abonamentele se pot incheia lunar, 
24 ore/luna, respective 720 Lei/ 
abonament. 

12.5.1  
Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon 
cald 
 

40 lei/oră/teren în timpul zilei 

55 lei/oră/teren pentru nocturnă 
 

12.5.2 Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon 
rece 
 

50 lei/oră/teren în timpul zilei 

65 lei/oră/teren pentru nocturnă 

 
12.5.3 

Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua 
sezon cald: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
 la tarif de 30 lei/oră  
(360 respectiv 480 lei/abonament)
Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 28 lei/oră 
(1008 respectiv 1344 lei/abonament)
Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 27 lei/oră  
(1944 respectiv 2592) 
lei/abonament) 

 
12.5.4 

 
Abonamente pentru amatori teren acoperit – 
nocturnă sezon cald: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
 la tarif de 50 lei/oră  
(600respectiv 800 lei/abonament) 

Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 47 lei/oră  
(1692 respectiv  2256 lei/abonament)
Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 44 lei/oră  
(3168 respectiv 4224 lei/abonament)

 
12.5.5 

 
Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua 
sezon rece: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
 la tarif de 44 lei/oră  
( 528 respectiv 704 lei/abonament)
Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 42 lei/oră  
(1512 respectiv 2016 lei/abonament)
Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 40 lei/oră  
(2880respectiv 3840) lei/abonament)

 
12.5.6 

 
Abonamente pentru amatori teren acoperit – 
nocturnă sezon rece: 

Abonament de 12, respectiv 16 ore, 
 la tarif de 60 lei/oră  
(720 respectiv 960 lei/abonament)
Abonament de 36, respectiv 48 ore, 
la tarif de 57 lei/oră  
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(2052 respectiv  2736 lei/abonament)
Abonament de 72, respectiv 96 ore, 
la tarif de 54 lei/oră  
(3888 respectiv 5184 lei/abonament)

Notă: Vor beneficia de utilizare gratuită a terenurilor de tenis neacoperite, până la orele 17,00 ale zilei, 
sportivii-copii și juniori legitimați ai secțiilor de tenis ale cluburilor afiliate la FRT, care se 
pregătesc în scopul participării la consursurile sportive și fac parte din loturile naționale sau sunt 
clasați pe primele 15 locuri ale clasamentului național cu adiționare de puncte. 
 

 
13. 

 
Tarife de închiriere Sala Sportului şi Stadion Municipal 

  Acţiuni 
sportive, 
antrena 
mente, 
competiţii 
 
 
 
(lei/oră) 

Antrenamente si 
competiții 
pentru cluburile 
sportive  
HC Zalău,  
ACS Volei 
Municipal 
Zalău,  
ACS volei Club 
2015 Zalău , 
As Sportive -
cluburi de copii 
și juniori 
afiliate la 
federațiile 
sportive și 
înscrise în 
competiții 
naționale 
  
(lei/oră) 

Tenis 
 
 
 
 
lei/oră 

Acţiuni 
sportive 
organiza- 
te de  AJF 
 
lei/oră

Acţiuni 
ocazionale altele 
decât cele 
sportive 
  

Expoziţii 
standuri 
 
 
 
 
 
 
lei/mp/zi 

               timp 
pregăti
re 

timp 
utilizare 

(lei/oră) 

13.1 Sala 
polivalenta 
 

 
200 

 
40 
 

 
60 

  
300 

 
600 

 
5 

 
13.1.2 

 
Sala fitness 
 

 
40 

      

13.1.3 Sauna 
 

100       

13.1.4 Bazin 
 

100       

13.1.5.
1 

Suprafaţă de 
joc Gerflor  

450 lei / zi pentru antrenamente 

13.1.5.
2 

Suprafaţă de 
joc Gerflor  

4500 lei / joc oficial  ( perioada ce cuprinde transport, montat, acomodare, 
joc oficial, demontat si transport pt. returnare )

13.2 Stadion  
200 

 
40

  
400

 
300 

 
600 
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13.2.1 Sectoare 
atletism cu 
vestiare si 
duşuri 
 

 
40 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

   

13.2.2 Sectoare 
atletism cu 
vestiare si 
duşuri pt. 
examene 
sau 
concursuri 
 

 
50 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

   

13.2.3 Teren 
simplu de 
antrenament 
(sintetic) cu 
vestiar si 
dusuri 
 

 
 
100 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

13.2.4 Sală forţă  
 

40 
 

      

13.2.5 Saună 
 

100       

13.2.6 Bazin 
 

100       

 
14. 

 
Tarife ce constituie nivelul minim de închiriere a spaţiilor şi terenurilor din 
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate 
în administrarea unităţilor de învăţământ şi care sunt folosite de terţe persoane 
 

 14.1. Închiriere sală clasă 20 lei/oră    
14.2. Închiriere sală festivă 40 lei/oră 
14.3. Închiriere atelier şcolar 50 lei/oră 
14.4. Închiriere cantină şcolară 2000  lei/nuntă, botez 

250 lei/ora/ 
alte evenimente 

14.5. Închiriere spaţiu situat în incinta clădirilor pentru 
desfăşurarea unor activităţi comerciale avizate în 
şcoli (comerţ alimentar) 

 
20lei/mp/lună 

 
15. 
  

 
Tarife de închiriere spaţiu - cameră în  internat şcolar 
 

15.1. 
 

ELEVI  50 lei/lună/elev- vara 1.05-31.10 
100 lei/lună/elev - Iarna 01.11-30.04 

CADRE didactice / personal auxiliar 
                                                

100 lei/pers/lună     vara 1.05-31.10 
185lei/pers/lună – iarna
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01.11-30.04  
Pentru cazare alte persoane fizice  
(cu avizul prealabil al unitatii de învăţământ)

200lei/lună/pers vara 
250 lei/lună/pers.-iarna

15.2. Cazare ocazională în internat -  Elevi  
                   

10 lei/noapte - vara 1.05-31.10 
20 lei/noapte - iarna 01.11-30.04

 Cazare ocazională în internat  -Adulţi 20 lei/noapte - vara 1.05-31.10 
30 lei/noapte - iarna 01.11-30.04

Notă:   
1. Pentru amplasare chioşc pe teren domeniul public se vor aplica tarifele aprobate la pct. 3.  
2. Pentru închiriere spaţii în ateliere în vederea desfăşurării unor activităţi de producţie, prestări 
servicii, activităţi meşteşugăreşti, se vor aplica tarifele de la punctul 1.3.  
3. Pentru spaţiile/terenurile închiriate cu caracter permanent, chiriaşul va achita 10% din chiria 
stabilită prin HCL pentru perioada vacanţelor şcolare,  perioadă în care spaţiul comercial este 
închis (nu funcţionează);   
4.  fac excepţie de la plata chiriei  spaţiile afectate activităţilor didactice şi educative ale elevilor 
organizate în afara  orelor de curs, în scopul  pregătirii pentru olimpiade, concursuri, teze, teme, 
programul ”școală după școală”, etc.  
5. se poate acorda un spaţiu în folosinţă gratuită, Asociaţiilor de părinţi din unităţile de învăţământ, 
constituite în baza legii, care-şi desfăşoară activitatea în interesul exclusiv al elevilor, pe durata 
determinată; 
6. Tarifele stabilite la punctul 14 și 15 cuprind și cheltuilile cu utilitățile.  
 
16 

 
Tarife de închiriere teren sport 
 

16.1. Teren de sport – suprafaţă din bitum,etc. 20 lei/oră 
16.2. Teren de sport sintetic  70 lei/oră 
 
17 

 
Tarife de închiriere SĂLI DE SPORT din unităţile de învăţământ 
 

17.1. Fotbal 200 lei/ oră 
17.1.1 Fotbal -  activitate desfasurata de copii,  elevi și de 

secțiile de copii si juniori ale cluburilor de fotbal ̽ 
 

30 lei/ora 

17.2.2 Alte jocuri sportive  
 

30 lei/oră 

17.2.3 Sporturi individuale 
 

20 lei/oră 

*Notă 1. Stabilirea modului de utilizare și a programului activității sportive în săli se va face de către 
Consiliile de Administrație ale fiecărei unități de învățământ în parte, spaţiul fiind atribuit prin 
licitație publică, pornind de la tariful aprobat. 
2. Tarifele stabilite la punctul 17 (17.1, 17.2 și 17.3) cuprind și cheltuielile cu utilitățile și 
reprezintă nivelul minim de pornire a licitației. 
3. Sunt scutite de la plata acestor tarife Cluburile sportive școlare, secțiile de copii și juniori ale 
cluburilor și structurilor sportive subordonate Ministerului Educației Naționale (conform 
prevederilor Art. 29 din Ordinul nr.3462/06.03.2012 al MECTS) și se va acorda o reducere de 50% 
pentru secțiile sportive ale cluburilor subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, pentru care 
unitățile de învățământ vor asigura accesul cu prioritate.



10 
 

4. sălile de sport din cadrul unităților școlare situate în municipiul Zalău, dupa derularea 
programului didactic – educativ,  pot fi utilizate de următoarele categorii de beneficiari: 

a) elevii, cadrele didactice, cluburile, asociațiile și secțiile sportive ale unităților de învățământ; 
b) Cluburile și structurile sportive subordonate Ministerului Educației Naționale;  
c) cluburile și secțiile  sportive subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv 

secțiile de seniori; 
d) alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federațiile de specialitate sau la Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare; 
e) persoane fizice și juridice. 

Accesul în sălile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din 
Ordinul Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru structurile nominalizate la punctele a), și b), 
pentru cele de la punctul c) se va acorda o reducere de 50%, din cuantumul chiriei aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău, iar pentru celelalte categorii, de la punctele d) 
și e) accesul se va face în baza contractelor de închiriere întocmite în urma adjudecării licitațiilor 
organizate în conformitate cu legislația în vigoare și tarifele  stabilite prin Hotărâre a Consiliului 
Local. Contractele încheiate, însoțite de programul sălii de sport se transmit spre avizare, 
Municipiului Zalău (Primăriei);  
Pentru stabilirea programului orar al sălilor de sport în vederea închirierii, după derularea 
programului didactic – educativ și în funcție de numarul de solicitări, Consiliile de Administrație 
ale unităților de învățământ vor stabili numărul de ore acordate fără plată, sau cu reducere, cu 
respectarea următoarelor:  
 (4.1) Elevii din toate unitățile de învățământ, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au 
dreptul de a beneficia gratuit de un număr de maxim 2 ore / zi, imediat după derularea 
programului didactic/educativ sau conf. programului aprobat de CA și conducerea unitații de 
învățământ.  
 (4.2)  Cluburile, asociațiile și secțiile sportive ale unităților școlare,  cluburile sportive, cluburile și 
structurile sportive subordonate Ministerului Educației Naționale și ale Ministerului Tineretului și 
Sportului, inclusiv secțiile de seniori, au dreptul de a beneficia de un număr de minim 3 ore / zi.  
       În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași unitate de învățământ, Consiliul de 
Administrație va repartiza orele acordate între solicitanți, în mod egal, imediat după derularea 
programului elevilor. 
(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuită a sălilor de sport un 
număr de maximum 2 ore / săptămână, după terminarea programului alocat elevilor, cluburilor, 
asociațiilor și structurilor sportive, activitate în cadrul căreia pot participa și alte persoane din afara 
școlii. 
(5) Elevii au acces gratuit  la terenurile de sport amenajate în incinta unităților școlare, după 
orele de curs, doar cu supravegherea personalului existent în unitatea școlară. 
(6) După derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele rămase 
libere, unitățile de învățământ au dreptul să închirieze sălile de sport.   
(6.1) Închirierea se va face prin licitație publică în conformitate cu normele legale în vigoare,  
distinct pentru fiecare interval orar disponibil zilnic, contractul încheindu-se cu solicitantul care a 
oferit prețul cel mai mare. Prețul de pornire la licitație va fi cel stabilit prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Zalău.   
(7) În condițiile în care se acordă reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la 
punctul c), iar cheltuielile cu utilitățile depășesc această valoare, Consiliul Local al Municipiului 
Zalău va suporta diferența prin alocarea de sume în bugetul instituțiilor școlare, pentru acoperirea 
acestor cheltuieli.   
(8)  Procedura de depunere a cererilor:  
Pentru întocmirea programelor sălilor de sport, cei interesați sunt obligați să depună la secretariatul 
unităților școlare cererile,  la începutul lunii septembrie, (până cel tarziu în data de 10 septembrie) 
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cu menționarea perioadei pentru care se doreste închirierea.   
Solicitările înregistrate ulterior, vor putea fi luate în considerare doar în condițiile în care 
programul de activitate al sălii de sport pemite completarea acestuia. 
 

 
18. 

 
Tarife pentru închiriere Spaţii Pentru Căsătorii 
Nota : Sumele încasate din prestarea acestui serviciu se vor face venituri la bugetul local 

18.1. Sâmbăta, duminica şi sărbători legale 
 

100 lei/ ceremonie 

18.2 Alte zile din cursul săptămânii 50 lei/ ceremonie 
 
19 

 
Tarife ce constituie nivelul de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru 
închirierea TERENURILOR cu destinația de PAJIȘTI  PERMANENTE ce aparţin 
domeniului public sau privat al Municipiului Zalău   

Închiriere pajiști permanente  31 lei/ha 
20 Tarife ce constituie nivelul minim de  închiriere a spaţiilor administrate de Casa de 

Cultură Municipală Zalău             
20.1.1 Inchiriere sală de spectacole – Clădirea TRANSILVANIA 

-  Piaţa Iuliu  Maniu, nr.4-6, Monument Istoric     
grupa valorică B, cod din Lista Monumentelor Istorice SJ-II-2m-B-04992

250 lei/oră 

20.1.2. Inchiriere sală de spectacole – Clădirea Casa de Cultura 
Municipala -  str. 22 Decembrie, nr.3 

250 lei/oră 

20.1.3.  Tarif închiriere sală de spectacol pentru activitatile de 
pregatire a sălii, respectiv: montat / demontat decor, 
lumini, sunet, aparatura, etc...

50 lei/oră 

20.2 Închiriere sală de dans  200 lei /oră 
20.3 Închiriere sală de curs 100 lei /oră 
20.4 Pentru activităţile organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local / unităţi 

de învăţământ, se va acorda o reducere de  50% din tarifele de mai sus. 
20.5 Pentru activităţile organizate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, tarifele vor 

fi majorate cu 50%.  
21.  Tarife pentru prezentarea de spectacole muzical – coregrafice de către Ansamblul 

Artistic Profesionist „Porolissum” 
 

21.1. Spectacole susţinute de tot personalul artistic (orchestră, solişti vocali, dansatori) cu durata 
de o oră                                                                 

- tarif minim 2.500 lei/ spectacol.
21.2.  Pentru spectacole realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private, cu 

instituţiile publice din judeţul Sălaj  şi din afara judeţului – tariful va putea fi negociat în 
funcţie de durata spectacolului, repertoriul cerut, distanţa şi zilele în care se desfăşoară.

Nota La aceste tarife se adaugă cheltuielile cu deplasarea ansamblului până la destinaţie şi 
înapoi. 
 

 
22.  

 
Tarife pentru prezentarea de concerte de către Fanfara „Promenada” 
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22.1.  Concerte susţinute pe plan local cu durata de 30 minute 
 – minim 300 lei/concert;

22.2.  Concerte susţinute la solicitarea primăriilor şi a altor instituţii publice, persoane fizice şi 
persoane juridice din judeţ cu durata de 30 minute                          

 – minim 1000 lei/concert;
22.3. Participări la parade la solicitarea persoanelor fizice şi persoanelor juridice interesate             

-  minim 300 lei/participare.
Nota La aceste tarife se adaugă cheltuielile cu deplasarea fanfarei până la destinaţie şi înapoi.
  
 23. Tarif de închirirere a unor spații pentru organizare  expoziții   -  3 lei /mp /zi.

 


