ANEXA4A

TARIFE DIRECŢIA DE ADMINISTRARE

CASINO: CENTRUL INTERNAŢIONAL

DE CONFERINŢE CASINO SINAIA

TARIFE ÎNCHIRIERE SPAŢII PENTRU EVENIMENTE CORPORATE,TVA INCLUS
TARIFE VALABILE PENTRU CONTRACTE INTRE 1-3 ZILE

denumire sală

euro/oră

euro/zi

euro/zi (-10%)

Sala Teatru

300

1,200

--

Foaier

125

500

450

1,800

Sala Baccara

300

1,200

Sala Ghica

125

500

--

Sala Grigorescu

125

500

--

Sala Carol I

100

400

Sala Ferdinand

200

800

Sala Regina Maria

75

300

Cafenea

125

500

--

Cafenea+Ferdinand

325

--

1,170

Cabinetul Verde

150

600

euro/zi (-15%)

euro/zi (-25%)

CONTRACT 4 ZILE

euro/zi

euro/zi

CONTRACT 5 ZILE SI PESTE

euro/zi

euro/zi

PALIER
PRINCIPAL Sala Oglinzi lor

3,150

4,420

3,978

3,536

(PARTER)

5,775

PALIER
SECUNDAR
(DEMISOL)

CABINETE
V.I.P.

5,198

4,620

--

--

--

1,700

1,530

1,360

1,350

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- /, ft-N,
"
-

1,080
Cabinetul Marcay

150

600

Gradina interioara

175

700

--

--

~(

\

* .-(

TARIFE ÎNCHIRIERE SPATII PENTRU EVENIMENTE PRIVATE, TVA INCLUS
euro/oră

euro/oră

euro/zi

euro/zi

euro/zi (-10%)

euro/zi (-10%)

L-M-M-J-V-D

Sambata

L-M-M-J-V-D

Sambata

L-M-M-J-V-D

Sambata

Sala Teatru

300

500

1,200

2,000

--

--

Foaier

50

100

200

300
3,060

4,770

Sala Oglinzilor

500

750

2,000

3,000

Sala Baccara

300

500

1,200

2,000

Sala Ghica

125

175

500

700

--

--

Sala Grigorescu

--

--

--

--

--

--

Sala Stefan Luchian

--

--

--

--

--

--

Sala Carol I

100

125

400

500

Sala Ferdinand

150

200

600

800
--

--

denumire sală

PAlIER
PRINCIPAL
(PARTER)

PALIER
SECUNDAR
(DEMISOL)

--

--

--

--

Cafenea

100

400

600

Cafenea+Ferdinand

250

150
350

--

--

900

1,260

Cabinetul Verde

150

150

600

600

--

--

Cabinetul Marcay

150

150

600

600

--

--

Gradina interioara

200

300

500

700

--

--

Sala Regina Maria

CABINETE
V.I.P.

nota: În perioada de extrasezon (noiembrie - aprilie inclusiv), tarifele reduse din cursul săptămânii se aplică şi pentru zilele de sâmbătă

I

TARIFE ÎNCHIRIERE SPATII PENTRU EVENIMENTE SPECIALE, TVA INCLUS
denumire eveniment
sesiuni foto/foto-video

corporate

sesiuni foto/foto-video

private

euro/ora

euro/zi

1,000

3,500

200

1,000

SERVICII DE CATERING EXTERN / SERVICII DE CATERING INTERN, TVA INCLUS
A. SCSinaia Forever SRLva Încasa tarife pentru serviciile de catering, acestea urmând să se stabilească În cadrul unei dispoziţii interne emise de către administ
societăţii, În intervalul 1-14 euro / componentă/persoană,

TVA inclus, În funcţie de complexitatea meniu lui şi tipul de eveniment.

B. Tarifele pentru serviciile de catering se pot Încasa de la furnizorii de catering sau direct de la beneficiarul serviciilor.

C. SCSinaia Forever SRLpoate presta direct servicii de catering (poate pregăti produse În regie proprie sau poate revinde produse cumpărate de la alţi furnizori de
catering) pentru aceste situaţii urmând să se aplice un adaos comercial Între 1-500%, conform dispoziţiilor şi deciziilor interne.

SERVICIICOFFEEBREAKS
A.

se Sinaia

Forever SRL va furniza servicii de coffee breaks, valoarea

acestor servicii urmând să se stabilească În cadrul unei dispoziţii interne

emise de către

administratorul societăţii, În intervalul 1-10 euro / componentă /persoană, TVA inclus, În funcţie de complexitatea meniului şi tipul de eveniment.
B. Valorile pachetelor de coftee breaks stabilite prin dispoziţie de către administratorul societăţii vor putea fi negociate În cazul unor evenimente complexe, cu maxim
20%.

TARIFEVIZITAREGALERIAREGALA,CASINOSINAIA, VILA ALINA STIRBEIşi VILA ALINA STIRBEI+CASINOSINAIA, VILA ALINA STIRBEI+GALERIAREGALA
Observaţie I Tarifele de vizita re prezentate la punctele A, B, C, O includ TVA.
A. Vizitarea Galeriei Regale din incinta Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia (palierul secundar), pe bază de tarife:
5 lei / persoană ; adulţi
3 lei / persoană ; elevi, studenti, copii cu vârsta de până la 15 ani, pensionari şi persoane cu dizabilităţi
3 lei / persoană ; grupuri de peste 20 de persoane
B. Vizitarea Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia (palierul principal+palierul secundar), pe bază de tarife:
15 lei / persoană ; adulţi
10 lei / persoană ; elevi, studenti, copii cu vârsta de până la 15 ani, pensionari şi persoane cu dizabilităţi
10 lei / persoană ; grupuri de peste 20 de persoane
13 lei / persoană ; grupuri Între 10 şi 20 persoane inclusiv
30 lei / family card 1 ; (2 adulţi + 1 copil)
40 lei / family card 2 ; (2 adulţi + 2 copii)
C. Vizitarea Vilei Alina Stirbei, pe baza de tarife:
15 lei / persoană ; adulţi
10 lei / persoană ; elevi, studenti, copii cu vârsta de până la 15 ani, pensionari şi persoane cu dizabilităţi
10 lei / persoană ; grupuri de peste 10 de persoane
5 lei / persoană ; sinăieni
D. Vizitarea Centrului Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia si a Vilei Alina Stirbei, pe bază de tarife-bilet comun:
Caslno Sinaia (palierul principal+palierul secundar) + Vila Alina Stirbei
20 lei / persoană = adulţi
17 lei / persoană = elevi, studenţi, copii cu vârsta de până la 15 ani, pensionari şi persoane cu dizabilităţi
Casino Sinaia (palierul secundar) + Vila Alina Stirbei
15 lei / persoană ; adulţi
12 lei / persoană = elevi, studenţi, copii cu vârsta de până la 15 ani, pensionari şi persoane cu dizabilităţi
Copiii cu vârsta până la 6 ani beneficiază de acces gratuit.

Observaţie!
Tarifele de acces la Vila Alina Stirbei Includ şi taxa de promovare turlstlcă a localităţII de 2%, conform HCL233/17.12.2018, Anexa 2, cap.8.

TARIFEÎNCHIRIEREDIVERSE
Administratorul societăţii poate stabili prin dispoziţie internă preţul pentru alte servicii de Închiriere pentru diverse obiecte din dotarea clădirii Casino Sinaia.

OBSERVATII:
1. Pentru pachetele şi ofertele turistice create de SCSinaia Forever SRLcu ocazia diverselor sărbători legale, evenimente interne sau cereri din partea clienţilor,
fi propuse spre avizare Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia şi spre aprobare Primarului Oraşului Sinaia.
2. Toate tarifele exprimate În prezenta anexă includ TVA, sunt minime, acestea putând fi majorate de către conducerea societăţii.
3. Conducerea societăţii Sinaia Forever SRLnu poate acorda reduceri suplimentare faţă de cele aprobate prin prezenta hotărâre de consiliu.
4. Prevederile prezentei hotărâri de consiliu sunt valabile pentru contractele Încheiate ulterior datei la care aceasta intră În vigoare.
tarifele vor

ANEXA 4B LA HCL. NR.16/2019

TARIFE AUTOVEHICULE

I

A. Autoutilitara

SI UTILAJE

IVECO

In calcul s-a estimat o medie de 36 km/zi
l.consumul de combustibil = 0,76 leilkm
)o> pentru un consum de 15/100krn * 5.04Iei/1 rezulta 0,76Iei/krn (val.fara TVA)
2.cheltuielile privind intretinerea (piese de schimb, reparatii curente, RCA, rovigneta etc.) = 1.80
leilkm
)o> au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 16500 lei/an la 9.108 kmlan = 1.80
lei/krn
3.cheltuieli privind personalul = 3.41leilkm
)o> salariul brut - 2400 lei
)o> contributiile angajatorului: 54 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2400*2,25% = 54 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2454 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 h/luna inseamna 24541ei/160h = 15.34Iei/h / 122.721eilzi
Calculat la 36 kmlzi rezulta 122.72Iei/36 krn = 3.41Iei/km
Total tarif

I

B. Autoutilitara

= 5.97

DOKKER

leilkm fara TVA

PH07SFE

În calcul s-a estimat o medie de 60 krnlzi
1 consumul de combustibil 0,35 leilkm
)o> pentru un consum de 71100krn * 5.04Iei/1 rezulta 0,35 lei/km (val.fara TVA)
2.cheltuielile privind intretinerea (piese de schimb, reparatii curente, RCA, rovigneta etc.) = 0,23
leilkm
)o> au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 3500 lei/an la 15.180 kmlan = 0,23
lei/krn
3. cheltuieli privind personalul = 2.04 leilkm
)o> salariul brut - 2400 lei
)o> contributiile angajatorului: 54 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2400*2,25% = 54 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2454 lei/luna. Salariul orar calculat
la media lunara de 160 h/luna inseamna 24541ei/160h = 15.341ei/h / 122.721eilzi
Calculat la 60 kmlzi rezulta 122.72Iei/60 krn = 2.04Iei/krn
Total tarif

= 2.62

leilkm fara TV A

I

C. Încărcător multifuncţional BOBCAT SINAIA 100

În calcul s-a estimat o medie de 300 h/an.
1.consumul de combustibil 40.72 lei/h
~ pentru un consum de 8,08 lei/h * 5.04 lei/l rezulta 40.72 lei/h (val.fara TVA)
2.cheltuie1ile privind intretinerea (piese de schimb, reparatii curente, ReA, rovigneta etc.) = 40
lei/h
~ au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 12000 lei/an la 300 h/an = 40 lei/h
3. cheltuieli privind personalul = 13.42 lei/h
~ salariul brut - 2100 lei
~ contributiile angajatorului: 47 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2100*2,25% = 47 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2147 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 h/luna inseamna 21471ei/160h = 13.42 lei/h

Total tarif

I

= 94.14 lei Iora

fara TVA

D. MAŞINĂ DE CURĂŢAT SUB PRESIUNE
l.consumul de combustibil 6.55 lei/h
~ pentru un consum de 1,3 l/h * 5.04lei/l rezulta 6.55 lei/h (val.fara TVA)
2.cheltuielile privind intretinerea (piese de schimb, reparatii curente etc.) = 1,50 lei/h
3.amortizarea = 1,72 lei/h
~ calculata la 50 h functionare/luna: 1.032 lei/an: 12 = 86 lei/luna /50 h = 1,72lei/h
4.consum apa = 2,811ei/h
~ calculat la un consum de 0,6 mc/h * 4.69 lei/mc = 2,81 lei/h
5.. cheltuieli privind personalul = 12.63 lei/h
~ salariul brut - 2100 lei
~ contributiile angajatorului: 47 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2100*2,25% = 47 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2147 lei/luna .. Salariul orar calculat la
media lunara de 170 h/luna inseamna 2147lei/170h = 12.63 lei/h

Total tarif = 25.21 lei/h fara TVA

I

E. MATURATOARE

STRADALA CU ASPIRATOR

DE FRUNZE PH 25 PRY

1.consumul de combustibil 35.28 lei/h
~ pentru un consum de 7 lIh * 5.04 lei/l rezulta 35.28 lei/h
2.cheltuielile privind intretinerea (piese de schimb, reparatii curente, RCA, rovigneta etc.) = 9.24
leilh
3. cheltuieli privind personalul = 12.63 leilh
~ salariul brut - 2100 lei
~ contributiile angajatorului: 47 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2100*2,25% = 47 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2147 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 170 h/luna inseamna 21471ei/170h = 12.63 lei/h
Total tarif = 57.15 leilh fara TV A

I F.

I

Tarif muncitor calificat: 15 leiloră
~ salariul brut propus- 2500 lei
~ contributiile angajatorului: 56 lei
contributia asiguratorie pentru munca - 2500*2,25% = 56 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2556 lei/luna.
Salariul orar calculat la media lunara de 170 hlluna inseamna = 15.03 lei/h

G. Tarif muncitor necalificat:

13 leilh

~ salariul brut - 2100 lei
~ contributiile angajatorului: 47 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 2100 *2.25% = 47 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 2147 lei/luna.
Salariul orar calculat la media lunara de 170 hlluna inseamna = 12.63 lei/h

I H.

Cota de cheltuieli indirecte=12%

I 1.

Cota de profit=5%

I J.TarifBuldo

Terex

În calcul s-a estimat o medie de 370 hlan.
1.consumul de combustibil 40.32 leilh
~ pentru un consum de 8 l/h * 5.04Iei/1 rezulta 40.32 lei/h (val.fara TVA)
2.cheltuielile privind intretinerea ( revizii curente, RCA,Casco, impozit, amorti zare ) = 39.19
leilh
~ au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 14500 lei/an la 370 hlan = 39.19
lei/h
3.. cheltuieli privind personalul = 21.791eilh
~ salariul brut - 3410 lei
~ contributiile angajatorului: 77 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 3410*2,25% = 77 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 3487 leilluna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 hlluna inseamna 3487 leil160h = 21.79 lei/h
Total tarif = 101.30 leilh fara TVA

I K..Tarif

stationare Buldo Terex

1. cheltuieli diverse/ salariat ( echipament protectie, medicina muncii, ssmlpsi, diverse) = 1.31
leilh
~ au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 210 leilluna = 1.31 lei/h calculate
la 160 hlluna
2.cheltuieli privind personalul = 21.79 leilh
~ salariul brut - 3410 lei
~ contributiile angajatorului: 77 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 3410*2,25% = 77 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 3487 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 hlluna inseamna 3487leil160h = 21.791ei/h
3. cheltuielile diverse/ auto (revizii curente, RCA,Casco, impozit, amortizare) = 7.551eilh
~ au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 14500 lei/an = 7.55 lei/h
Total tarif = 30.65 leilh fara TV A
*Acest tarif este aplicabil doar pentru inchirere terti.

OBSERVAŢII:
1.
2.

TARIF BULDO TEREX
PENTRU SERVICIUL DE DESZAPEZIRE

I A.TarifBuldo

Terex

= 101leilh

fara TVA

În calcul s-a estimat o medie de 370 h/an.
1.consumul de combustibil 40.32 leilh
~ pentru un consum de 8 l/h * 5.04 lei/l rezulta 40.32 lei/h (val.fara TV A)
2.cheltuielile privind intretinerea ( revizii curente, RCA,Casco, impozit, amortizare ) = 39.19
leilh
~ au fost luate in calcul cheltuieli in valoare de 14500 lei/an la 370 h/an = 39.19
lei/h
3. cheltuieli privind personalul = 21.79 leilh
~ salariul brut - 3410 lei
~ contributiile angajatorului: 77 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 3410*2,25% = 77 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 3487 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 h/luna inseamna 3487 leil160h = 21.79 lei/h
Total tarif

I

B.Tarif stationare

= 101.30

Buldo Terex

leilh fara TV A

= 22leilora

fara TVA

1. cheltuieli privind personalul = 21.79 lei/h
~ salariul brut - 3410 lei
~ contributiile angajatorului: 77 lei:
contributia asiguratorie pentru munca - 3410*2,25% = 77 lei
Cheltuielile totale pentru personal sunt in valoare de 3487 lei/luna. Salariul orar calculat la media
lunara de 160 h/luna inseamna 34871ei/160h = 21.791ei/h

Total tarif = 21.79 leilh fara TVA
*Acest tarif se aplica numai la comanda expresa a primariei.
OBSERVAŢII:
1.Pentru serviciul deszapezire, cota de cheltuieli indirecte, aplicata la tarifele de mai sus,
este de 10%, iar cea aferenta profitului este de 5%.

PRESEDINTE

