
 

Anexa la Hotărârea nr. ____din____2022  

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

 

   

TARIFE STADIONUL MUNICIPAL ARENA FRANCISC NEUMAN 

 

        

Nr. 

crt. 

Denumire activitate        Tarif (fără TVA)  

1. 

 

Utilizare spații pentru publicitate  

 

Lei/mp/meci 12 

2.  Utilizare stadion – evenimente 

fotbalistice cupe interne, competiții 

interne, feminine, tineret și juniori 

(antrenament oficial în preziua meciului 

și meci) 

- Meci oficial, durată maxim 5 ore 

- Antrenament oficial, durată 

maxim 2 ore 

Include suprafața de joc, 2 vestiare, 

cabinet medical, cabinet antidopping, 

tribune (scaune) 

În tariful sunt incluse utilitățile 

Lei/eveniment 

 

 

28.000 

 

 

3. Utilizare vestiare în afara competițiilor 

sportive sau vestiar suplimentar în 

timpul competițiilor  

Lei/oră 120 

4. Utilizare vestiare în afara competițiilor 

sportive sau vestiar suplimentar în 

timpul competițiilor 

Lei/4 ore 360 

5. Închiriere spații destinate depozitării 

materialelor (cu licitație) 

Lei/mp/lună 18 

 

6. Închiriere spații comerciale  

(cu licitație) 

Lei/mp/lună 50 

minim de pornire la 

licitație 

7. Nocturnă Lei/oră 800 

8. Degivrare Lei/oră 600 

9. Rezervare zona VIP Lei/oră 1.700 

10. Rezervare etaj 2 și terasă Lei/oră 2.200 

 

11. 

Închiriere terasă etaj 2 pentru activități 

comerciale doar prin licitație 

Lei/mp/lună  35 (preț minim licitație)      

fără utilități 

 

12. 

Închiriere spațiu destinat automatelor de 

cafea, răcoritoare, etc. prin licitație 

Lei/mp/lună  

fără utilități 

400 

13. Utilizare spațiu pentru diferite întâlniri 

sau workshop în afara competițiilor 

sportive 

Lei/mp/oră 20 

14. Utilizare spațiu expozițional în interior, 

etaj 1 și 2 

Lei/mp/zi 40 



15. Utilizare stadion – evenimente 

fotbalistice internaționale, maxim 2 zile 

Euro/eveniment 12.000 

16. Utilizare spații publicitare interioare 

arenei în perioada competițiilor 

internaționale 

Lei/mp/zi 120 

17. Utilizare teren de fotbal pentru 

antrenamente, meciuri amatori în afara 

competițiilor sportive 

lei/oră 7.000 

18. Utilizare arenă pentru evenimente 

școlare, universitare 

Lei/zi 5.000 

19. Utilizare arenă pentru întruniri cu 

caracter religios (fără utilități – tarif 

minim) 

Lei/zi 17.000 

20. Utilizare arenă pentru concerte, 

festivaluri, spectacole și întruniri cu 

caracter comercial – fără utilități 

Lei/zi 55.000 

21. Refacturare deșeuri menajere agenți 

economici comercianți 

(colectare/transport/depozitare)  

Lei/mc Tarif operator agenți       

economici 

22. Achiziționat, demontat și montat scaun 

tribună - distrus 

Lei/buc 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                 

             SECRETAR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


