
Dupa sapte ani, Baia Neptun majoreaza tarifele sociale
Conducerea Baii Neptun a decis sa ceara consilierilor locali aprobare pentru majorarea tarifelor de la 1
mai 2010, avand in vedere evolutia preturilor la gaz metan, energie electrica, apa-canal, materiale de
intretinere si curatenie si a produselor cosmetice. Pentru serviciile sociale – bai la cada si tuns - si pentru
bazinul de inot tarifele nu au mai fost majorate din 2005. Restul serviciilor oferite de Baia Neptun –
sauna-masaj, frizerie, coafor, manichirua, pedichiura, cosmetica, spalatorie si activitatile de invatare a
inotului – au fost majorate ultima data in august 2008.Cea mai mare crestere procentuala solicitata este
pentru baia la cada, unde, in prezent, tariful este de 3,5 lei pentru o ora, in tarif intrand atat prosop, cat si
sapun oferit clientului. De la 1 mai, conducerea Baii Neptun solicita marirea tarifului la trei lei pentru 30
de minute.
  
  Tariful pentru o ora la bazinul de inot ar urma sa creasca pentru elevi, studenti si pensionari de la trei
lei, la patru lei pe ora, iar pentru adulti de la cinci la sapte lei. La fel, abonamentul lunar pentru prima
categorie ar fi de 50 de lei, fata de 40 in prezent, iar in cazul adultilor de 100 de lei, fata de 70 de lei in
prezent. Cursurile de inot vor creste de la 55 la 70 de lei pentru zece sedinte de cate o ora fiecare.
  
  Sauna va creste de la 13 la 15 lei, pentru doua ore (9 lei pentru pensionari), iar pentru veterani si sotiile
lor va fi gratuit. Un abonament lunar pentru femei va costa 24 de lei pe saptamana si 96 de lei pe luna (de
la 20, respectiv 80 cat costa in prezent), iar in cazul barbatilor preturile vor urca de la 30 la 36 de lei
pentru o saptamana si de la 120, la 144 de lei, pentru o luna.
  
  Tarifele de la spalatorie, pentru covoare, cearceafuri sau fete de perna sau masa raman la fel – 4 lei pe
kilogram in cazul covoarelor si 8 lei pe kilogram in celelalte situatii.
  
  Restul tarifelor propuse, pentru frizerie, coafor etc. le puteti gasi aici.
  
  Foto: www.turism.sibiu.ro
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