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             Priveste: modificarea  si completarea  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. 3004/28.01.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
- Raportul de specialitate nr. 3005/28.01.2014 al Directiei Administratie Publica Locala, 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei Tehnic Investitii ; 
-   Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
-  Referatul nr. 436/28.01.2014 intocmit de directorul Serviciului Public de interes local ADP 

Alexandria; 
-  HCL  nr. 167/30.06.2011 privind darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul 

Public ADP Alexandria a Complexului de odihna si recreere Strand Vedea, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria; 
            -   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 receere Strand 
Vedea; 
            -  Prevederile art. 59 - 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
            -  Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) si 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: 

 
Art. 8   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   –  900-2100 
JOI - 1400-2100 

b)  In perioada 1 octombrie – 31  martie : 
LUNI - DUMINICA - 1400-2100 

 
(2).    a) Program sauna : 1700-2000, 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 - 30 de minute. 
c) 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. 
d) Contravaloarea biletelor de intrare la jacuzzi este 10 lei - 30 de minute; 
 

 (3).        a)   Pretul de inchiriere a terenului de fotbal din incinta complexului este :  
 - 40 lei/h  intre orele 800 – 1800   
-  60 lei/h intre orele 1800 – 2400, 
 

b)  Programul de utilizare a terenului de fotbal este : 
LUNI – DUMINICA - 800-2400 
 

c)   Programarea pentru inchirierea terenului de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, 
in momentul programarii, la receptia complexului;  

d)  Pe perioada verii, cu aprobarea conducerii serviciului public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, programul poate fi prelungit, in functie de numarul de solicitari 
primite. 
e)  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 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. Programarea se face in ziua solicitarii. 
 

ART. II.    Celelalte prevederi din HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Complexului de odihna si receere Strand Vedea raman neschimbate. 

 
ART. III.  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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