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HOTARARE 

 

             Priveste: modificarea si completarea anexei la  HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea  

                            Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si  

                            recreere,Strand Vedea”. 
     Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in  

vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 16986/23.06.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- Raportul de specialitate nr.16988/23.06.2015 al Directiei Administratie Publica Locala si 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei Tehnic Investitii; 

-  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

            - Referatul nr. 3411/23.06.2015 al serviciului public de interes local Administratia Domeniului 
Public; 

- HCL nr. 167/30.06.2011 privind darea in administrare pe termen limitat, catre serviciul public  

de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria a Complexului de odihna si recreere 

,,Strand Vedea”; 

- HCL nr.188/25.07.2013  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  

Complexului de odihna si recreere ,,Strand Vedea”. 

-HCL nr.308/30.10.2013 privind modificarea si completarea HCL nr.188/25.07.2013 privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand 

Vedea”. 

-HCL nr.45/30.01.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.188/25.07.2013 privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand 

Vedea”; 

-HCL nr.190/13.06.2014 privind modificarea si completarea HCL nr.188/25.07.2013 privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand 

Vedea”;  
 -Prevederile art.59 – 62 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative; 

 -Prevederile art.36 alin.(1),alin.(2) lit.a) si lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         

            

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

ART.I. Se modifica si se completeaza art.8  din anexa la  HCL nr.188/25.07.2013 privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand 

Vedea”si va avea urmatorul cuprins: 

 (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) e)bilete de intrare valabile pentru o zi  a caror contravaloare este de 5 lei/pers pentru accesul 

la aparatul multifunctional de fitness; 
(3) 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 

ART.II.Se completeaza art.10 din anexa la HCL nr.188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand Vedea”si va avea urmatorul 

cuprins: 

 - bilete de intrare valabile pentru o zi, a caror contravaloare este de 25 lei/ pers – persoana  

respectiva beneficiaza de acces la bazinul de inot, la aparatul multifunctional de fitness, la bazinul 

jacuzzi si la sauna; 

-abonament familial 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. 

ART.III. Celelalte prevederi din HCL nr.188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere ,,Strand Vedea” cu modificarile 
ulterioare, raman neschimbate. 

ART.IV. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 

Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 
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