
 

JUDETUL TELEORMAN                                                   ANEXA      
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                 la HCL nr. 210/ 30.07.2015 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

“COMPLEXULUI DE ODIHNA SI RECREERE STRAND VEDEA” 

 

CAPITOLUL I   

DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1 Complexul de odihna si recreere “Strand Vedea” este  ansamblul alcatuit 

din teren, constructii, instalatii si dotari aferente care intra in componenta 

complexului si este situat in municipiul Alexandria, str. Vedea. 

Art. 2 Complexul de odihna si recreere “Strand Vedea” este proprietatea 

Municipiului Alexandria si este administrat de catre Serviciul Public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria, prin serviciul Administrare 

Baze Sportive. 

Art. 3 Municipiul Alexandria se poate asocia cu diverse cluburi sportive sau 

persoane autorizate, in vederea desfasurarii unor cursuri de inot, competitii 

sportive, cantonamente, etc.  

Art. 4 Pe baza de documente legale pot fi desfasurate activitatii conexe tip fitness, 

alimentatie publica, spectacole in aer liber, concursuri sportive sau alte activitati. 

Art. 5  Prevederile prezentului regulament se aplica personalului Serviciului Public 

de interes local Administratia Domeniului Public, colaboratorilor acestora (servicii 

de paza si salvamar, asistenti medicali, etc.) si beneficiarilor activitatilor organizate 

in cadrul complexului. 

Art. 6  Serviciul Administrare Baze Sportive din cadrul Serviciul Public de interes 

local ADP Alexandria este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor 

principii: 

a) protectia sanatatii publice; 



b)  responsabilitatea fata de cetateni; 

c) calitate si continuitate; 

d) nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor; 

e)  protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 

f)  menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi 

sănătate publică ; 

g) promovarea calitatii si eficientei activitatii de administrare, intretinere si 

exploatare a strandului municipal; 

h) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a 

fondurilor publice; 

i) intretinerea si dezvoltarea patrimoniului public. 

Art. 7 (1) In cadrul Complexului de odihna si recreere  “Strand Vedea”, Serviciul 

Public de interes local ADP Alexandria va asigura lucrari de intretinere si reparatii 

a instalatiilor si grupurilor sanitare, vestiarelor,  gardurilor si cabinelor, intretinerea  

spatiilor verzi si a gazonului prin udare, tundere, insamantare, administrare de 

ingrasamant, precum si alte activitati specifice. 

(2) Lucrarile se executa periodic, de catre titularul dreptului de administrare - 

ADP, in scopul mentinerii in stare normala de functionare a ansamblului de 

constructii, instalatii si dotari aferente complexului. 

CAPITOLUL II 

REGLEMENTERI SI OBLIGATII PRIVIND ACCESUL, FOLOSIREA 

DOTARILOR SI DESFASURAREA DIFERITELOR ACTIVITATI IN CADRUL 

COMPLEXULUI 

Art. 8 (1). Accesul in incinta complexului se face in baza urmatorului program: 

 

1) Program pentru utilizarea bazinelor de inot : 

a) In perioada 1 aprilie – 30 septembrie : 

LUNI - DUMINICA   –  9
00

-21
00

 

JOI - 14
00

-21
00

 

b) In perioada 1 octombrie – 31  martie : 

LUNI - DUMINICA - 14
00

-21
00 

 



(2). a) Program sauna : 17
00

-20
00

, in zilele stabilite de seful serviciului 

Administrare Baze Sportive din cadrul ADP Alexandria, in functie de solicitari. 

b) Contravaloarea biletelor de intrare la sauna este  de 10 lei/zi/persoana. 

(3).  a)Programul pentru utilizarea jacuzzi-ului este conform programului de 

functionare al bazinelor de inot, la solicitare, in sedinte de cate 30 de minute. 

Fiecare sedinta de functionare de 30 de minute este urmata de o pauza de 30 de 

minute, necesara sistemului de functionare. 

b) Contravaloarea biletelor de intrare la jacuzzi este 10 lei - 30 de minute; 

(4). a) Programul pentru utilizarea aparatului multifunctional de fitness este 

acelasi cu al bazinelor de inot  

b) Contravaloarea  biletelor de intrare, valabile pentro o zi,  este de 5 

lei/persoana pentru accesul la aparatul multifunctional de fitness; 

c) Utilizatorii aparatelor de fitness sunt obligati sa respecte normele de igiena 

in ceea ce priveste echipamentul : echipament complet sport. 

d) Utilizarea aparatelor se fa face in mod civilizat, cu respectarea 

instructiunilor de folosire si a regulementului. 

 

(4) a) Pe perioada cat este demontata copertina presostatica ce acopera 

terenul de fotbal  din incinta complexului, pretul de inchiriere a terenului  este : 

- 20 lei/h  - de la 8.00 la 19.00; 

- 30 lei/h – de la 19.00 la 24.00; 

b) ) Pe perioada cat este montata copertina presostatica ce acopera terenul de 

fotbal  din incinta complexului, pretul de inchiriere a terenului  este : 

- 40 lei/h  - de la 8.00 la 19.00; 

- 60 lei/h – de la 19.00 la 24.00; 

c) Programul de utilizare a terenului de fotbal este : 

LUNI - DUMINICA   –  8
00

-24
00 

d) Programarea pentru inchirierea terenului de fotbal se face cu o zi inainte, 

iar plata se face, pe ora, in momentul programarii, la receptia complexului ; 

e) Pe perioada verii, cu aprobarea conducerii serviciului public de interees 

local Administratia Domeniului Public Alexandria, programul poate fi prelungit, in 

functie de numarul de solicitari primite ; 

f) Cluburile sportive asociate cu Primaria Municipiului Alexandria, 

beneficiaza de gratuitate, in orele in care nu sunt programari, in baza unui tabel 

avizat si aprobat de conducerea serviciului public de interees local Administratia 

Domeniului Public Alexandria. Programarea se face in ziua solicitarii. 



 

(5) Programul de lucru al complexului poate fi modificat in cadrul unor 

activitati aprobate de Primarul municipiului Alexandria. 

Art. 9 Accesul copiilor cu varste sub 14 ani este permis numai cu insotitor. 

Art. 10  Accesul in incinta complexului se face pe baza urmatoarelor documente: 

• Biletele de intrare valabile pentru o zi, a caror contravaloare este de 10 

lei/persoana - persoana respectiva beneficiaza de acces la bazinul de inot; 

• Biletele de intrare valabile pentru o zi, a caror contravaloare este de 25 

lei/persoana – persoana respectiva beneficiaza de acces la bazinul de inot, la 

aparatul multifunctional de fitness, la bazinul jacuzii si la sauna; 

• Abonamente pentru 10, 15 sau 30 de zile (abonamente valabile 30 de zile de 

la data eliberarii). Contravaloarea acestora va fi: 

-  pentru 10 zile - 80 lei; 

           - pentru 15 zile - 100 lei; 

           - pentru 30 zile - 150 lei. 

• Abonament familial pentru bazinul de inot a carui contravaloare este de 

150 lei/luna/30 intrari. Epuizarea intrarilor aferente acestui tip de abonament se 

face bifandu-se cate o intrare pentru fiecare membru al familiei respective. 

•  Documentele necesare intocmirii abonamentului sunt: 

          - cartea de identitate a solicitantului; 

          - cupon de pensie pentru pensionari; 

• Odata cu eliberarea biletului de intrare sau verificarea abonamentului pentru 

compostarea zilei corespunzatoare, persoanelor li se va aplica pe incheietura mainii 

o bratara, purtata obligatoriu,  avand culoarea corespunzatoare zilei respective. 

Culoarea bratarilor este stabilita, in fiecare zi, de seful serviciului. Deasemenea 

solicitantii vor primi chei cu breloc pentru dulapul de la vestiar in schimbul cartii 

de identitate, care va fi inapoiata odata cu predarea cheii la plecare. 

• Pentru persoanele care folosesc sauna si jacuzzi se vor aplica bratari de 

culorii diferite. 

• Copii cu varsta sub 7 ani nu vor purta bratara. 



Art. 11 In incinta bazinului de inot este interzis : 

- accesul persoanelor in bazin, daca acestea nu detin bratari corespunzatoare 

zilei respective sau daca acestea sunt prinse necorespunzator ; 

- alergarea sau manifestarea oricarui comportament care poate duce la 

accidentarea personala sau a altor persoane ; 

- practicarea jocurilor de agrement cu mingea sau sariturile in apa ; 

- comportamentul indecent si conversatiile cu o tonalitate ridicata ; 

- distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate in patrimoniul complexului;  

- distrugerea cheii de la dulapurile din vestiare. 

Art. 12 Accesul in complex a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, 

drogurilor sau altor substante halucinogene, precum si a celor care au o tinuta 

neadecvata, murdara si urat mirositoare, este interzis. 

Art. 13 Accesul animalelor de companie in interiorul complexului este interzis. 

Art. 14. Sunt sanctionate prin anularea abonamentului si interzicerea accesului in 

bazin urmatoarele fapte : 

- comportamentul indecent al utilizatorilor fata de personalul angajat sau fata de 

alti utilizatori ; 

- incalcare repetata a regulilor de igiena ; 

- incalcarea normelor de ordine si curatenie din incinta bazinului ; 

- exploatarea defectuoasa sau deteriorarea bunurilor din incinta bazinului, prin 

care se produc pagube, ceea ce duce la suportarea integrala a acestora de catre cei 

responsabili ; 

Art. 15 a) Bazinele se folosesc pentru recreere, activitati didactice si activitati 

sportive. 

b) Administratia complexului nu raspunde pentru obiectele sau documentele 

pierdute. 

Art. 16 Accesul in bazine se face pe scarile de inox, numai in costum de baie, 

inclusiv pentru copii. 



Art. 17 (1) Inainte de intrarea in bazine este obligatorie utilizarea dusului, precum 

si trecerea prin bazinele de dezinfectare a picioarelor. 

(2) Dupa folosirea dusului utilizatorul are obligatia de a inchide robinetul. 

(3) In bazin  este  interzis  spalatul cu sapun sau sampon si efectuarea manichiurii 

sau pedichiurii. 

Art. 18 Este interzisa intrarea in bazine a persoanelor purtatoare de boli 

transmisibile, plagi deschise, dermite, dermatoze, etc. 

Art. 19 Sariturile sunt interzise in bazinele pentru copii si in zona culoarelor 

plutitoare din bazinul mare. 

Art. 20  In bazine sau in jurul bazinului la o distanta mai mica de 1.5 m se 

interzice:  

• Consumarea alimentelor de orice fel  

• Consumarea bauturilor alcoolice  

• Jocul cu mingea. 

Art. 21 Fumatul este interzis in interiorul vestiarelor sau bazinului mare. 

Art. 22 Resturile de alimente, ambalaje de la alimente si alte reziduri se depun in 

recipientele destinate acestui scop. 

Art. 23 Pe durata intregului program seviciul de prim ajutor functioneaza si poate 

fi solicitat gratuit. 

Art. 24  Bazinul mare are o adancime care poate varia de la 1.40 m la 1.80 m, iar 

piscina 1.10 m. Raspunderea  pentru integritatea corporala revine in totalitate 

utilizatorului sau insotitorului. 

FACILITATI 

Art. 25  Copii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit, numai insotiti de parinti. 



Art. 26  Elevii si studentii cursurilor de zi, cu domiciliul in municipiul Alexandria, 

beneficiaza de 50% reducere, la bilete si abonamente pe perioada vacantelor. 

Art. 27 Pensionarii, cu domiciliul in municipiul Alexandria, beneficiaza de 50% 

reducere, la bilete si abonamente, in afara perioadei vacantelor scolare. 

Art. 28 (1) Elevii scolilor generale clasele I-VIII si liceelor,  cu domiciliul in 

municipiul Alexandria, care au obtinut Premiul I pentru anul scolar precedent, 

beneficiaza de acces gratuit  pe perioada vacantelor. 

(2) Elevii si sportivii care au obtinut Premiul I, II sau III la olimpiade - faza 

nationala sau Premiul I, II sau III la campionatele nationale, europene sau 

mondiale beneficiaza de acces gratuit pe perioada vacantelor, pe baza adeverintelor 

eliberate de scoala sau de clubul sportiv. 

(3) Grupurile organizate de scoli sau cluburi sportive (in baza unui tabel nominal) 

cu profesori-insotitori delegati (in scris) de directorul scolii sau clubului, si care 

raspund de integritatea copiilor din grup,  beneficiaza de 50% reducere la taxa de 

acces la bazinul de inot, la o data propusa de scoala sau club si acceptata de 

conducerea  ADP Alexandria. 

Art. 29 Un numar de 10 salariati din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

si din cadrul serviciilor publice din subordine beneficiaza de gratuitate in weekend. 

Art. 30  Persoanele care beneficiaza de aceste facilitati vor fi inregistrate nominal 

pe baza Cartii de identitate, Carnetului de student sau Carnetului de elev. 

Art. 31 Cursurile de inot : 

(1) Se vor desfasura in baza unui abonament ce insumeaza 10 sedinte a cate o ora, 

contravaloarea taxei de intrare platite de cursant la receptia complexului fiind de 

80 lei/curs/copil, respectiv 40 lei/curs/copil pe perioada vacantelor scolare ; 

(2) Se vor desfasura in cursul zilei dupa un program, propus de instructorul de 

inot/profesorul de inot/antrenorul de inot si aprobat de conducerea ADP in functie 

de solicitarii. 

(2) Tariful pentru utilizarea bazinului de catre instructorii de inot/profesorii de 

inot/antrenorii de inot in scopul desfasurarii lectiilor este de 20 de lei/curs/copil, 



tarif care se va achita de catre instructorul/profesorul/antrenorul de inot, la 

inceputul cursului. 

(3) Durata sedintei de inot este de o ora, iar numarul copiilor din grupa de cursanti 

este de 6 la incepatori si 10 la avansati. 

(4) a) Instructori de inot/profesori de inot/antrenorii de inot (persoane autorizate 

sau agenti economici inregistrati fiscal) pot fi : 

- absolventi ai Facultatii de Educatie fizica si sport, cu cursuri de inot sau 

specializare inot ; 

- antrenori de inot ; 

- instructori de inot. 

b) Instructorii de inot/profesorii de inot/antrenorii de inot vor demonstra practic cel 

putin doua stiluri de inot, pe o lungime de bazin. Testul va fi validat de seful 

serviciului Administrare Baze Sportive din cadrul ADP Alexandria, dupa avizul 

favorabil a doi specialisti in inot (instructori, profesori, antrenori). 

c) Instructorii de inot au urmatoarele obligatii : 

- sa preia cursantii din holul de la intrare si sa foloseasca caile de acces 

delimitate pentru dezechipare si accesul in incinta bazinului ; 

- sa instruiasca cursantii pentru respectarea circuitului igienico-sanitar, 

respectiv folosirea dusului inainte si dupa iesirea din bazin ; 

- sa respecte orarul aprobat ; 

- sa utilizeze doar spatiile care le-au fost repartizate ; 

- sa asigure integritatea fizica a cursantilor pe care ii au in pregatire, 

instructorii sportivi raspund de integritatea fizica a cursantilor in totalitate, din 

momentul preluarii, pana la predarea acestora insotitorilor ; 



- sa pastreze ordinea, disciplina si curatenia in incinta bazinului de inot. 

(5) Insotitorul copilului cursant este scutit de plata taxei de acces in incinta 

complexului daca poseda vestimentatie si incaltaminte adecvata (botosi de unica 

folosinta, primiti de la receptia complexului) si nu folosesc bazinele sau facilitatile 

complexului. 

(6) Raspunderea pentru integritatea cursantilor pe perioada desfasurarii lectiilor, 

revine in totalitate instructorului, profesorului sau antrenorului de inot, 

Art. 32  Spatiul de joaca : 

(1) Accesul in spatiul de joaca destinat desfasurarii petrecerilor  va fi posibil 

numai pentru copiii cu varsta de pana la 10 ani si se face astfel : 

- o cerere pentru rezervarea spatiului de joaca inainte cu cel putin o 

saptamana, adresata conducerii serviciului public de interes local 

Administreatia Domeniului Public Alexandria ; 

- copiii sub 7 ani au acces gratuit ; 

- parintii achita contravaloarea biletului de intrare – 10 lei/persoana ; 

(2) Persoana/persoanele  care rezerva spatiul de joaca din incinta 

Complexului au urmatoarele obligatii : 

- sa declare pe propria raspundere, ca isi asuma responsabilitatea in ceea ce 

priveste integritatea copiilor si a bunurilor puse la dispozitie ; 

- sa supravegheze copiii si sa raspunda pentru accidentele care ar putea 

surveni datorita utilizarii improprii a echipamentelor de joaca ; 

- sa prezinte o lista cu numarul si numele  participantilor la petrecere ; 

- la finalul petrecerii, sa asigure curatenia in spatiul pus la dispozitie.  

(3)Este interzis fumatul in interiorul saptiului de joaca. 



(4) Alimentele si bauturile vor fi consumate numai in zona special amenajata 

in acest scop. 

 CAPITOLUL III 

SANCTIUNI 

Art. 33 Persoanele care pierd sau deterioreaza cheia de la dulapurile din vestiare 

vor plati la receptie suma de 30 lei. 

Art. 34 Persoanele care incalca prezentul regulament vor avea interzis accesul in 

interiorul Complexului de odihna si recreere Strand Vedea. 

Art. 35 Incalcarea prevederilor  prezentului regulament constituie contraventie si 

atrage raspunderea contraveentionala a persoanelor vinovate. 

Art. 36 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de Primaria 

Municipiului Alexandria si de imputernicitii acesteia, precum si de Politia 

municipiului Alexandria. 

Art. 37 Prevederile O.G nr. 2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare, se 

aplica in mod corespunzator. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER,  

   LUCIAN MIHAIL IOTU 


