
 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

NR. 15228/22.06.2021 

 

 

 

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE 

 

 

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

                              Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate 

                              în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația 

                              Domeniului Public Alexandria  

 

 
Prin referatul de aprobare nr. 15227/22 iunie 2021, primarul    municipiului 

  Alexandria, domnul Victor Drăgușin, propune un proiect de hotărâre, cu privire la modificarea și 

completarea   H.C.L. nr. 230/31 iulie 2019 privind  Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

bazelor sportive aflate   în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 

Public Alexandria.    

Prin aceste modificări și completări la  regulament, se dorește stabilirea unui program de 

acces la Complexul  de odihnă și recreere Ștrand Vedea, cât și stabilirea de măsuri de prevenție 

privind  distanțarea de siguranță în perioada stării de alertă declarată în România, în timpul 

pandemiei la nivel mondial, acestea fiind de strictă necesitate  pentru utilizarea bazelor sportive. Prin 

acestea, se urmărește buna desfăşurare a activităţii în scopul derulării corespunzătoare a activităţilor 

culturale, sportive, educative şi de agrement pentru care au fost realizate aceste baze sportive, cât și 

condițiile și facilitățiile persoanelor care le folosesc.  

 

Modificările programului de acces este următorul: 

Program pentru utilizarea bazinelor de înot: 

În perioada 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. 

 

Completările la acest regulament sunt următoarele, prin introducerea articolului 63. 



 

Art. 63.Măsuri pentru participanții în cadrul Complexului de odihnă și recreere Ștrand Vedea, în 

perioada stării de alertă,  în scopul evitării infectării  cu SARS-CoV-2: 

1. Intrarea în Complex se va face în limita locurilor disponibile. 

2. Intrarea în Complex și utilizarea serviciilor pentru participanți se face în ordinea sosirii 

lor. 

3. La intrarea în incinta complexului, participanții, au obligația de a respecta regulile de 

distanțare socială de 2 metri. 

4. Participanții adulți și copiii cu vârsta peste 5 ani, trebuie să poarte masca de protecție, 

astfel să acopere nasul și gura în spațiile închise, până la intrarea în bazinul de înot. 

 5 . Dezinfectarea mâinilor la intrarea in Complex este obligatorie. 

  6.  Triajul tuturor persoanelor din incinta Complexului, se va face prin termoscanare și nu va fi 

permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură mai mare de 37.3°C. 

   7. După verificarea temperaturii, se va continua înregistrarea datelor solicitate de către personalul 

de la Recepție (nume, prenume, serie și număr C.I), în caz contrar intrarea este interzisă. 

   8. Participanții sunt obligați să respecte panourile informative cu regulile și indicațiile privind 

măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu  SARS -CoV-2. 

   9. Vor respecta instrucțiunile autocolantelor lipite pe podea și vor păstra o distanță de siguranță de 

2 metri. 

  10. Șezlongurile vor fi etichetate în funcție de amplasarea acestora în complex și anume: bazin înot, 

piscina exterioară pentru copii și zona de plajă.  

  11.  La Recepție, participanții vor primi un tichet cu numărul șezlongului, având obligația ca la 

plecare să-l restituie personalului din recepție. Această măsură este obligatorie pentru ca personalul 

să poată dezinfecta șezlongul pentru a putea fi realocat. 

  12.  Participanții sunt obligați să foloseacă dușurile înainte de intrarea în bazin și piscina exterioară. 

  13.  Complexul nu asigură saltele pentru șezlonguri pe perioada restricțiilor.  

  14. Participanților în Complex, nu le este permis să deplaseze șezlongurile din perimetrul în care se 

găsesc. 

  15. Măsurile de igienă și comportament trebuie respectate în această zonă: este interzis suflatul 

nasului și eliminarea salivei în bazinul de înot și piscina exterioară, cât și în celelalte zone exterioare.  

  16. În timpul petrecut în Complex, participanții sunt obligați să păstreze curățenia, în sensul de nu a 

arunca peturi, pungi, hârtii, resturi de mâncare și mucurile de țigări. Aceștia au în apropiere coșuri de 

gunoi. 

  17. Să limiteze pe cât posibil numărul obiectelor personale. Acestea se depozitează în 

cușetele din zona vestiare, cu  obligația restituirii cheilor la personalul de la Recepție la părăsirea 

Complexului. 

  18. Este interzis distrugerea bunurilor din Complex. În caz contrar, aceste fapte sunt 

sancționate contravențional sau penal, conform legilor în vigoare. 



  19. Complexul este supravegheat video. Pentru orice incident neprevăzut sau cu intenție 

din partea participanților, personalul Complexului nu este răspunzător. Vor fi anunțate organele 

abilitate. 

  20. Participanții în Complex, își asumă riscul infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin nerespectarea 

măsurilor stabilite  în perioada  pandemiei. 

  21. Cursurile de înot vor funcționa după o programare în prealabil prin cerere scrisă la sfârșitul lunii 

pentru luna urmatoare și va fi depusă la sediul ADP pentru aprobare. Se va anexa tabelul cu numele 

și prenumele cursanților.  

Programul pentru cursanții însoțiți de profesori este urmatorul : luni, marți, miercuri, vineri: 9.00 – 

11.00. Profesorii iși asumă și răspund de integritatea  fizică a cursanților pe toată perioada petrecută 

în Complex. 

 

1. LEGALITATE 

 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de următoarele 

acte normative: 

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

 Legea nr. 24/2000 * privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, modificată ulterior; 

 Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată ulterior; 

 Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 213/1998 privind  bunurile  proprietate  publică; 

 Legea nr. 55/2020 privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  și  combaterea efectelor 

pandemiei  de COVID-19, modificată ulterior. 

 

      Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 

și art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului 

Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare proiectul de Hotărâre întocmit pentru 

modificarea și completarea H.C.L. nr. 230/31 iulie 2019 privind Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului Public de interes local 

Administrația Domeniului Public Alexandria  
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