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Privește: modificarea și completarea H.C.L. nr. 230/31 iulie 2019  privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate in 

administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public 

Alexandria  

Consiliul Local al municipiuluiAlexandria, județulTeleormanîntrunitînședințaordinară, având 

in vedere: 

-referatul de aprobare  nr. 15227/22.06.2021 al  Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul comun de specialitate nr. 15228/22.06.2021 al Direcței Economice și Direcței 

Juridic Comercial; 

 -  referatul nr. 3100/18.06.2021  al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria; 

 -  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Alexandria; 

-  prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 * privindnormele  de  

tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor  normative, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7), litera f) și  litera s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 43 alin. (1) din Legea  nr.55/2020 

privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19; 

 - prevederile art. 3, art. 8, art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 –Legea educației fizice  

și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), litera  a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

ART. ISe  modifică și  se completează H.C.L. nr. 230/31 iulie 2019 privind aprobarea 

Regulamentuluide Organizare și Funcționare al bazelor  sportive  aflate in administrarea Serviciului 

Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria, după cum urmează: 

a) Art. 15. (1). Accesulîn incinta Complexului de odihnă și recrere Ștrand Vedea, se face în 

baza următorului program: 

Program pentruutilizareabazinelor de înot: 

Înperioada 1 iulie – 30 septembrie: 

LUNI – DUMINICĂ:  8.00 – 21.00, cu excepția zilei de JOI: 13.00 – 21.00 



    Art. 15.(2) Program saună:  închis pe perioada pandemiei. 

    Art. 15.(3) Program jacuzzi: închis pe perioada pandemiei. 

    Art. 15.(4) Program pentru instructori: luni, marți, miercuri, vineri: 9.00 – 11.00. În acest 

interval orar, ceilalți participanți  nu au acces la bazinul de inot si vor respecta următorul 

program : 8.00-9.00; 11.00-21.00. 

 

b) Dupăarticolul 62 din Regulament,  acesta se completeazăprinintroducereaarticolului 63,  

care  prevedeurmătoarele: 

MăsuripentruparticipanțiiîncadrulComplexului de odihnășirecreereȘtrandVedea, 

înperioadastării de alertăînRomânia, înscopulevităriiinfectării  cu SARS-CoV-2, conform cadrului 

legal: 

 

1. Intrareaîn Complex se va face înlimitalocurilordisponibile. 

2. Intrareaîn Complex șiutilizareaserviciilorpentruparticipanți se face înordineasosirii 

lor. 

3. La intrareaînincintacomplexului, participanții, au obligația de a respectaregulile de 

distanțaresocială de 2 metri. 

4. Participanțiiadulțișicopiii cu vârstapeste 5 ani, trebuiesăpoartemasca de protecție, 

astfelsăacoperenasulșiguraînspațiileînchise, până la intrareaînbazinul de înot. 

5 .Dezinfectareamâinilor la intrarea in Complex esteobligatorie. 

  6.  Triajultuturorpersoanelor din incintaComplexului, se va face printermoscanareși nu va fi 

permisaccesulpersoanelor care prezintă o temperaturămai mare de 37.3°C. 

   7. Dupăverificareatemperaturii, se va continua înregistrareadatelor solicitate de cătrepersonalul de la 

Recepție (nume, prenume, serieșinumăr C.I), încazcontrarintrareaesteinterzisă. 

   8. Participanții sunt obligațisărespectepanourile informative cu 

regulileșiindicațiileprivindmăsurilepentrucombaterearăspândiriiinfecțieicu  SARS -CoV-2. 

   9. Vorrespectainstrucțiunileautocolantelorlipite pe podeașivorpăstra o distanță de siguranță de 2 

metri. 

  10. Șezlongurilevor fi etichetateînfuncție de amplasareaacestoraîn complex șianume: bazinînot, 

piscina exterioarăpentrucopiiși zona de plajă.  

  11.  La Recepție, participanțiivorprimi un tichet cu numărulșezlongului, avândobligația ca la 

plecaresă-l restituiepersonalului din recepție. Aceastămăsurăesteobligatoriepentru ca 

personalulsăpoatădezinfectașezlongulpentru a putea fi realocat. 

  12.  Participanții sunt obligațisăfoloseacădușurileînainte de intrareaînbazinși piscina exterioară. 

  13.  Complexul nu asigurăsaltelepentrușezlonguri pe perioadarestricțiilor.  

  14. Participanțilorîn Complex, nu le estepermissădeplasezeșezlongurile din perimetrulîn care se 

găsesc. 



  15. Măsurile de igienășicomportamenttrebuierespectateînaceastăzonă: 

esteinterzissuflatulnasuluișieliminareasaliveiînbazinul de înotși piscina exterioară, câtșiîncelelalte zone 

exterioare.  

  16. Întimpulpetrecutîn Complex, participanții sunt obligațisăpăstrezecurățenia, însensul de nu 

aaruncapeturi, pungi, hârtii, resturi de mâncareșimucurile de țigări. Aceștia au înapropierecoșuri de 

gunoi. 

  17. Sălimiteze pe câtposibilnumărulobiectelorpersonale. Acestea se depoziteazăîn 

cușetele din zona vestiare, cu  obligațiarestituiriicheilor la personalul de la Recepție la 

părăsireaComplexului. 

  18. Este interzisdistrugereabunurilor din Complex. Încazcontrar, acestefapte sunt 

sancționatecontravenționalsau penal, conform legilorînvigoare. 

  19. Complexulestesupravegheat video. Pentruorice incident neprevăzutsau cu intenție 

din parteaparticipanților, personalulComplexului nu esterăspunzător. Vor fi anunțateorganeleabilitate. 

  20. Participanțiiîn Complex, îșiasumărisculinfectării cu virusul SARS-CoV-2 

prinnerespectareamăsurilorstabiliteînperioadapandemiei. 

  21. Cursurile de înotvorfuncționadupă o programareînprealabilprincererescrisă la 

sfârșitulluniipentrulunaurmatoareșiva fi depusă la sediul ADP pentruaprobare. Se vaanexatabelul cu 

numeleșiprenumelecursanților.  

Programulpentrucursanțiiînsoțiți de profesoriesteurmatorul :luni, marți, miercuri, vineri: 9.00 – 11.00. 

Profesoriiișiasumășirăspund de integritateafizică a cursanților pe toatăperioadapetrecutăîn Complex. 

 

ART.II.Celelalte prevederi din  HCL nr. 230/31 iulie 2019, rămân neschimbate. 

 

ART. III.Prin grija Secretarului  General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 

transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

municipiului Alexandria și Serviciului Public de Interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                   CONSILIER,                                                                  SECRETAR GENERAL, 

 

        IONELA  CORNELIA  ENE                                              ALEXANDRU RAZVAN  CECIU          
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