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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

BAZELOR  SPORTIVE 

 

CAPITOLUL  1.  DISPOZIȚII  GENERALE 

Art. 1  Serviciul care are in administrare bazele 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 bazelor sportive; 

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

fondurilor publice; 

i) intretinerea si dezvoltarea patrimoniului public. 

Art. 2 Obligatiile ce revin serviciului care are in administrare bazele sportive sunt: 

 

a) asigurarea funcţionării bazelor sportive, a materialelor, aparatelor şi a 

mijloacelor din dotare 

b) întocmirea, afişarea şi respectarea orarului bazelor sportive 

c) asigurarea materialelor şi mijloacelor necesare funcţionării bazelor sportive 

d) asigurarea condiţiilor de protecţia muncii, PSI, şi cele prevăzute de prezentul 

regulament   



e) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia munci, PSI şi 

a celor ale  prezentului regulament 

f) constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi 

solicitarea  remedierii acestora de către cei vinovati 

g) verificarea completarii la timp a registrului de evidenţă  şi a  celorlalte 

documente si situatii intocmite de personalul serviciului 

h) coordonarea şi controlul activităţii personalului de îngrijire şi de deservire 

din subordine 

i) participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii 

sportive la care este  solicitat de către Consiliul local sau Primăria municipiului 

Alexandria 

j) loialitate faţă de locul de muncă 

k) păstrarea secretului de serviciu 

l) interesul pentru o muncă de calitate 

m) întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea directorului 

n) alte atribuţii cu care este însărcinat în scris sau verbal de către directorul 

serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Art. 3  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 bazelor sportive. 

Art. 4  Municipiul Alexandria se poate asocia cu diverse cluburi sportive sau persoane 

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

cantonamente, etc.  

Art. 5  Pe baza de documente legale pot fi desfasurate activitatii conexe tip alimentatie 

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

Art. 6  Accesul copiilor cu varste sub 14 ani si utilizarea bazelor sportive  de catre 

acestia, sunt permise doar cu insotitor adult. 

Art. 7  Cluburile sportive asociate cu Primaria Municipiului Alexandria, beneficiaza 

de gratuitate, in baza unui tabel avizat si aprobat de conducerea serviciului public de 

interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Competitiile si activitatile sportive organizate de alte entitati au prioritate si pot 

beneficia de gratuitate, in baza unei solicitari scrise si cu acordul Primarului 

Municipiului Alexandria. 

Salariatii cu atributii specifice din cadrul unor institutii publice, care au obligatia 

de a desfasura educatie fizica profesionala in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune 

conditii fizice, acestia beneficiaza de gratuitate la bazele sportive in urma unei 

solicitari scrise, din care sa rezulte necesitatea pregatirii fizice profesionale. Solicitarea 



acestora este supusa aprobarii de catre conducerea Administratiei Domeniului Public 

Alexandria. 

In orele rămase neacoperite de activităţile cluburilor sportive si de competitiile 

sportive, bazele sportive  pot fi folosite pentru sportul pentru toti, în funcţie de 

solicitări, activităţi pentru care se vor percepe taxe de utilizare stabilite, prin hotărâre a 

Consiliului Local. Încasările vor constitui venituri la bugetul local. 

Programarea si achitarea contravalorii taxei de intrare se face cu o zi inainte. 

Art. 8  Cu ocazia constatarii pagubelor produse prin exploatarea defectuoasa sau prin 

deteriorarea bunurilor din incinta bazelor sportive, personalul de serviciu va intocmi  

un proces verbal in care se vor mentiona : imprejurarile in care s-a produs fapta, 

persoana care se face vinovata de producerea ei (sau reprezentantul legal al acesteia), 

valoarea estimativa a pagubei si obligatia acestuia de a achita integral contra-valoarea 

acesteia. 

 Art. 9  Este strict interzisă intrarea în incinta bazelor sportive cu animale de companie 

sau vehicule (biciclete, carucioare, mopede etc), cu excepția celor care militează 

pentru sănătatea și siguranța populației (pompieri, poliție, salvare, etc). 

Art. 10  Injuraturile, insultele precum si gesturile indecente adresate atat personalului, 

cat si celorlalti utilizatori ai bazelor sportive, sunt interzise. 

Art. 11 Fumatul este permis doar in locurile special amenajate, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare.  

 

CAPITOLUL 2 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

“COMPLEXULUI DE ODIHNA SI RECREERE STRAND VEDEA” 

Art. 12 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. 13 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. 

Art. 14 (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. 

REGLEMENTARI SI OBLIGATII PRIVIND ACCESUL, FOLOSIREA 

DOTARILOR SI DESFASURAREA DIFERITELOR ACTIVITATI IN 

CADRUL COMPLEXULUI 

Art. 15 (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

-22
00

 

JOI -14
00

-22
00

 

b) In perioada 1 octombrie – 31  martie : 

LUNI - DUMINICA - 14
00

-22
00 

 

(2).a) Program sauna : 17
00

-21
00

, in zilele stabilite de seful serviciului ce are 

administrare bazele sportive din cadrul ADP Alexandria. In functie de solicitari 

(minim 20 de persoane), se pot programa sedinte suplimentare si in alte zile din 

saptamana. Solicitarea se face cu cel putin o zi inainte. 

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) Pe perioada cat este demontata copertina presostatica ce acopera terenul de 

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

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

- 30 lei/h – de la 19.00 la 22.00; 

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 22.00; 



c) Programul de utilizare al  terenurilor de fotbal este : 

LUNI - DUMINICA   –  8
00

-22
00     

-  in perioada 1 iunie – 1 octombrie, programul de utilizare al terenurilor de fotbal 

din incinta complexului este non-stop. 

d) Programarea pentru inchirierea terenului de fotbal se face in aceiasi zi, iar plata se 

face, pe ora, in momentul programarii, la receptia complexului. Cluburile sportive 

beneficiaza de prioritate fata de sportul pentru toti ; 

e) Pentru utilizarea terenurilor de fotbal se pot incheia abonamente dupa cum 

urmeaza : 

-abonament cu o valabilitate de 6 luni care include un numar de 25 ore, la un tarif de 

50 lei/ora ; 

- abonament cu o valabilitate de 12 luni care include un numar de 50 ore, la un tarif de 

50 lei/ora ; 

-Contravaloarea abonamentului se achita integral la incheierea acestuia si da dreptul 

titularului sa utilizeze terenurile de fotbal din incinta complexului sau din Parc 

Padurea Vedea pana la epuizarea orelor incluse. 

-Orele neutilizate din culpa titularului, in perioada de valabilitate a abonamentului, nu 

se reporteaza, iar sumele achitate nu se restituie. 

-Utilizarea terenului in baza abonamentului se face numai cu programare in ziua 

precedenta, in functie de disponibilitate. 

-Daca titularul se afla in imposibilitatea de a se prezenta la ora programarii, acesta este 

obligat sa anunte  indisponibilitatea in aceeasi zi. 

 (5) Programul de lucru al complexului poate fi modificat cu acordul Primarului 

municipiului Alexandria. 

Art. 16 Accesul in incinta complexului se face pentru folosirea bazinului de inot, 

sauna si jacuzzi, 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 bazinul 

jacuzzii 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. 17  In incinta complexului este interzis : 

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

respective sau daca acestea sunt prinse necorespunzator ; 

- accesul in bazin fara costum de baie sau sort de baie ;  

- tinuta topless; 

- 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. 18  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. 19 Sunt sanctionate prin anularea abonamentului si interzicerea accesului in 

complex 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 complexului ;  

- exploatarea defectuoasa sau deteriorarea bunurilor din incinta complexului, prin 

care se produc pagube.  

Art. 20 (1) Bazinele se folosesc pentru recreere, activitati didactice si activitati 

sportive. 

 (2) Administratia complexului nu raspunde pentru obiectele sau documentele 

pierdute. 

Art. 21 Accesul in bazine se face pe scarile de inox, numai in costum de baie, inclusiv 

pentru copii. 

Art. 22 (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. 23 Este interzisa intrarea in bazine a persoanelor purtatoare de boli transmisibile, 

plagi deschise, dermite, dermatoze, etc. 

Art. 24 Sunt interzise sariturile in bazinele de inot. 

Art. 25 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. 26 Resturile de alimente, ambalaje de la alimente si alte reziduuri se depun in 

recipientele destinate acestui scop. 

Art. 27 Pe durata intregului program seviciul de prim ajutor functioneaza si poate fi 

solicitat gratuit. 



Art. 28 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  PENTRU  COPII  SI  INSOTITOR 

Art. 29  (1) Copiii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit, numai insotiti de un adult. 

Insotitorului i se va aplica la Receptia Complexului o bratara de culoare alba, in cazul 

in care acesta se exprima expres ca nu va intra in bazinele de inot. 

 (2) Copiii cu varsta cuprinsa  intre 7-14 ani, obligatoriu trebuie sa fie insotiti de 

adulti. Insotitoriilor li  se vor aplica la Receptia Complexului o bratara de culoare alba, 

in cazul in care acestia se exprima expres ca nu vor intra in bazinele de inot. 

  (3)  In cazul in care insotitorul  copiilor  doreste sa beneficieze de  serviciile 

bazinelor de inot, ( sa insoteasca copilul in bazin ) acesta va efectua plata prevazuta in 

regulament. 

 (4) Copiii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, pot fi insotiti de  un adult la cerere. 

Insotitorului i se va aplica o bratara alba la Receptia Complexului, in cazul in care 

acestia se exprima expres ca nu vor intra in bazinele de inot. 

  (5) In cazul in care insotitorii copiilor nu respecta prevederile acestui articol, 

sunt obligati sa  paraseasca incinta Complexului. 

Art. 30 Elevii si studentii cursurilor de zi, cu domiciliul in municipiul Alexandria, 

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

Art. 31 Pensionarii, cu domiciliul in municipiul Alexandria, beneficiaza de 50% 

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

Art. 32 (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. 

 (4)  Copilul cu handicap, precum si persoana legala care il insoteste, beneficiaza de 

gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea.  



  (5) Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana legala care il  

insoteste, beneficiaza de gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si 

recreere Strand Vedea. 

 (6) Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de 50% reducere la biletele de 

intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea. 

 (7) Persoanele cu handicap prin reprezentantii legali, sunt obligati sa depuna cereri cu 

minim 3 zile inainte de data stabilita de a merge la Complexul de recreere si odihna  

“Strand Vedea”. Cererile sunt depuse la secretariatul ADP Alexandria, cu sediul in str. 

Ion Creanga, zona “ Modern”, si vor fi insotite de urmatoarele documente: 

a) Pentru copiii cu varste intre 1-14 ani – copie dupa cerificatul de nastere, copie de pe 

actul care atesta incadrarea in grad de handicap; 

b) Pentru copiii cu varste intre 14-18 ani – copie CI al persoanei cu handicap, copie 

dupa actul care atesta incadrarea in gradul de handicap; 

c) Pentru persoanele adulte cu handicap- copie dupa CI, copie dupa actul care atesta 

incadrarea in grad de handicap. 

 (8) Reprezentantii legali sau insotitorii  persoanei cu handicap,  vor face dovada cu 

copii dupa CI si  dupa documentul legal eliberat de institutia abilitata,  din care  rezulta 

aceasta calitate pentru persoana cu handicap pe care o reprezinta /insoteste. 

Art. 33 Un numar de 10 salariati din cadrul Aparatului de specialitate al primarului si 

din cadrul serviciilor publice din subordine beneficiaza de gratuitate in weekend, in 

baza unui tabel nominal aprobat de conducerea ADP Alexandria. 

Art. 34 Persoanele care beneficiaza de aceste facilitati vor fi inregistrate nominal pe 

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

Art. 35 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. Programul se va depune la ADP  cu cel putin doua zile inainte de inceperea 

fiecarei luni pe o perioada ce 15 zile calendaristice, insotit de un tabel care sa 

cuprinda: numele si prenumele cursantului, categoria: incepator/avansat, data si ora 

fiecarui cursant. Programul pentru a  doua perioada din luna, se va depune cu cel putin 

o zi inainte de  ziua de 15 a lunii pana la sfarsitul acesteia, tabelul continand aceleasi 

elemente ca prima parte a lunii.  



 ( 3) In perioada estivala, instructorii de inot/profesorii de inot/antrenorii de inot sunt 

obligati sa-si planifice cursurile de inot pentru zilele de luni si miercuri dupa amiaza si 

au  obligatia sa foloseasaca primul culoar al bazinului de inot. 

 (4) 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. 

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

de 6 la incepatori si 10 la avansati. 

(6)  a) Instructori de inot/profesori de inot/antrenori 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 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. 

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

complexului si trebuie sa posede vestimentatie si incaltaminte adecvata (botosi de 

unica folosinta, primiti de la receptia complexului) si sa  nu foloseasca sezlongurile,  

bazinele sau facilitatile complexului in perioada de curs al copilului. Insotitorului i se 

va aplica  la Receptia Complexului o bratara de culoare alba.  Semnificatia aplicarii 

bratarii albe este aceea de a fi remarcat insotitorul  ca va asista copilul cursant de pe 

marginea bazinului, luand loc pe un scaun aflat in perimetrul amenajat.  



(7)  In cazul in care insotitorul  copilului cursant, nu respecta prevederile prezentului 

regulament, acesta va fi inlaturat din Complex de catre personalul de paza. 

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

revine in totalitate instructorului, profesorului sau antrenorului de inot. 

( 9)  In cazul in care dupa terminarea cursului de inot, insotitorul copilului doreste sa 

ramana pentru recreere in incinta Complexului alaturi de minor, insotitorul va platii 

tariful prevazut in regulament, si minorul  beneficiaza de prevederile din regulament in 

functie de varsta si perioada respectiva. 

Art. 36  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. 

Art. 37 Persoanele care pierd sau deterioreaza cheia de la dulapurile din vestiare vor 

plati la receptie suma de 30 lei. 

CAPITOLUL 3 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

TERENURILOR DE SPORT DIN PARC VEDEA 



Art. 38 1) Inchirierea terenurilor de sport (tenis, fotbal) din Parc Vedea se face 

telefonic sau personal la Receptia Complexului de odihna si recreere “Strand Vedea” 

din municipiul Alexandria, zilnic, intre orele 8.00 – 22.00 pentru perioada 1 octombrie 

– 31 mai . Programarea pentru inchirierea terenurilor de sport se face  telefonic sau 

personal la Receptia Complexului cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, in momentul 

programarii. 

 (2) In perioada 1 iunie – 1 octombrie, programul privind  accesul la terenurile de 

sport ( tenis si fotbal)  din Parc Vedea este non-stop. Programarea pentru inchirierea 

terenurilor de sport se face  telefonic sau personal la Receptia Complexului cu o zi 

inainte, iar plata se face, pe ora, in momentul programarii. 

Art. 39  Pentru nerespectarea programarii facute, sumele achitate nu vor fi restituite.  

Art. 40 Toti jucatorii sunt obligati sa poarte echipament adecvat in timpul jocului. 

Acesta include tricou si pantofi de tenis.  

Art. 41 Toti jucatorii sunt obligati sa foloseasca rachete si mingi proprii. 

Art. 42  Pe terenuri este interzisa introducerea si consumul de bauturi alcoolice sau 

droguri. 

Art. 43  In niciun moment racheta de tenis nu trebuie sa loveasca fileul, suprafata de 

joc, gardurile imprejmuitoare, bancile sau stalpii. In niciun moment jucatorii nu 

trebuie sa se lase pe fileu sau sa sara peste el. 

Art. 44  Mingiile cu care nu se joaca trebuie indepartate din suprafata de joc pentru a 

evita accidentarile sau ranirile. 

Art. 45 Niciun fel de resturi sau ambalaje nu trebuie lasate pe teren. 

Art. 46 Maxim 4 jucatori in acelasi timp au voie pe terenul de tenis. 

Art. 47 Este responsabilitatea jucatorilor de a parasi terenul cand timpul de joc a 

expirat.  

Art. 48  Administratorul terenurilor de sport nu este responsabil pentru lucrurile uitate 

sau furate din terenuri. 

Art. 49  Plangerile referitoare la orice aspecte ce privesc terenurile de sport  se depun 

la secretariatul Administratiei Domeniului Public Alexandria. 

Art.50 Fumatul este interzis pe teren. 

Art.51 Injuraturile, insultele precum si gesturile indecent sunt interzise pe teren. 

Art.52 Jucatorii sunt responsabili financiar pentru orice fel de pagube. 

Art.53 Stabilirea si sanctionarea contraventiilor se face de catre Primar, persoanele 

imputernicite de acesta, Politia Locala a Municipiului Alexandria, precum si de ofiterii 



si subofiterii de politie, cadrele si jandarmii operativi, in cazul in care nu se prevede 

altfel prin legislatia in vigoare. 

Art. 54 a)Pretul de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului Padurea Vedea 

se achita intre orele 8.00-22.00 la receptia Complexului de Odihna si Recreere Strand 

Vedea si este: 

-20 lei/h ziua 8.00-19.00;  

-30 lei/h noaptea 19.00-24.00; 

- 30 lei/h  24.00-08.00 – perioada 1 iunie – 1 octombrie 

b)Programarea pentru inchirierea terenurilor de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata 

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

Art. 55 a) Pretul de inchiriere a terenurilor de fotbal din incinta Parcului Padurea 

Vedea se achita intre orele 8.00-22.00 la receptia Complexului de Odihna si Recreere 

Strand Vedea si este: 

-20 lei/h ziua 8.00-19.00; 

-30 lei/h noaptea 19.00-24.00; 

-30 lei/h 24.00- 08.00 – perioada 1 iunie – 1 octombrie 

b)Programarea pentru inchirierea terenurilor de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata 

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

 

CAPITOLUL  4 

 DISPOZITII FINALE 

Art. 56 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea 

de pagube prin distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror alte bunuri 

puse la dispoziţie de către administrator, atrage după sine răspunderea materială sau 

penală, prevăzută de reglementările şi legislaţia în vigoare.  

Art. 57 Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare 

atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.  

Art. 58 Toti  utilizatorii  au obligatia de a respecta prezentul Regulament, iar 

nerespectarea oricăror alte reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare, atrag 

după sine suportarea consecinţelor de către persoanele vinovate. 



Art. 59  Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera 

necesar, in conformitate cu actele normative in vigoare.  

Art. 60 Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea 

Consiliului Local . 

Art. 61  Prevederile O.G nr. 2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare, se 

aplica in mod corespunzator. 

Art. 62  Orice litigiu sau neînţelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi, iar 

în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă. 

 

 

 

 

                                      PRESEDINTE DE SEDINTA 
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