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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                 la HCL nr. 55/ 27 .02.2013 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

“COMPLEXULUI DE ODIHNA SI RECREERE STRAND VEDEA” 

 

CAPITOLUL I   

DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1 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. 2 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, prin serviciul Administrare 
Baze Sportive. 

Art. 3 Municipiul Alexandria se poate asocia cu diverse cluburi sportive sau 
persoane autorizate, in vederea desfasurarii unor cursuri de inot, competitii 
sportive, cantonamente, etc.  

Art. 4 Pe baza de documente legale pot fi desfasurate activitatii conexe tip fitness, 
alimentatie publica, spectacole in aer liber, concursuri sportive sau alte activitati. 

Art. 5  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 complexului. 

Art. 6  Serviciul Administrare Baze 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 strandului municipal; 

h) administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a 
fondurilor publice; 

i) intretinerea si dezvoltarea patrimoniului public. 

Art. 7 (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. 

CAPITOLUL II 

REGLEMENTERI SI OBLIGATII PRIVIND ACCESUL, FOLOSIREA 
DOTARILOR SI DESFASURAREA DIFERITELOR ACTIVITATI IN CADRUL 

COMPLEXULUI 

Art. 8 (1). Accesul in incinta complexului se face in baza urmatorului program: 
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 complexului, 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 al terenului de fotbal din incinta complexului este : 
- 20 lei/h ziua ; 

- 30 lei/h noaptea ; 

b) Programul de inchiriere al terenului de fotbal este : 

In perioada 1 aprilie – 30 septembrie : 
LUNI - DUMINICA   –  900-2100 
JOI - 1400-2100 
In perioada 1 octombrie – 31  martie : 
LUNI - DUMINICA - 1400-2100 
 
(4) Programul de lucru al complexului poate fi modificat in cadrul unor activitati 
aprobate de Primarul municipiului Alexandria. 

Art. 9 Accesul copiilor cu varste sub 14 ani este permis numai insotiti de adulti. 

Art. 10  Accesul in incinta complexului se face pe baza urmatoarelor documente: 

 Biletele de intrare valabile pentru o zi, a caror contravaloare este de 10 lei; 

 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. 

  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 avand culoarea corespunzatoare zilei respective. Deasemenea 
acestia 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 
culoarii diferite. 

 Copii cu varsta sub 7 ani nu vor purta bratara. 



Art. 11 Este interzis accesul persoanelor in bazin, daca acestea nu detin bratari 
corespunzatoare zilei respective, a caror culoare este stabilita de seful serviciului, 
sau daca acestea sunt prinse necorespunzator. 

Art. 12 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. 13 Accesul animalelor de companie in interiorul complexului este interzis. 

Art. 14 a) Bazinele se folosesc pentru recreere, activitati didactice si activitati 

sportive. 

b) Administratia complexului nu raspunde pentru obiectele sau documentele 

pierdute. 

Art. 15 Accesul in bazine se face pe scarile de inox, numai in costum de baie, 

inclusiv pentru copii. 

Art. 16 (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. 17 Este interzisa intrarea in bazine a persoanelor purtatoare de boli 

transmisibile, plagi deschise, dermite, dermatoze, etc. 

Art. 18 Sariturile sunt interzise in bazinele pentru copii si in zona culoarelor 

plutitoare din bazinul mare. 

Art. 19  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. 20 Accesul copiilor cu varsta de pana la 14 ani in bazinul mare, este permis 

numai cu insotitor. 

Art. 21 Fumatul este interzis in interiorul vestiarelor sau bazinului mare. 

Art. 22 Este interzis:  

 distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate in patrimoniul complexului;  

 comportamentul indecent, galagios sau orice alt tip de comportament care ar 

putea deranja ceilalti clienti;  

 alergatul sau orice alt comportament care poate duce la accidentarea 

persoanei sau a altor persone aflate in jur;  

 distrugerea cheii de la dulapurile din vestiare. 

Art. 23 Resturile de alimente, ambalaje de la alimente si alte reziduri se depun in 

recipientele destinate acestui scop. 

Art. 24 Pe durata intregului program seviciul de prim ajutor functioneaza si poate 

fi solicitat gratuit. 

Art. 25 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 

Art. 26  Copii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit, numai insotiti de parinti. 

Art. 27 Elevii si studentii cursurilor de zi, cu domiciliul in municipiul Alexandria, 
beneficiaza de 50% reducere, la bilete si abonamente pe perioada vacantelor. 

Art. 28 Pensionarii, cu domiciliul in municipiul Alexandria, beneficiaza de 50% 
reducere, la bilete si abonamente, in afara perioadei vacantelor scolare. 

Art. 29 (1) Elevii scolilor generale clasele V-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. 

Art. 30 Un numar de 10 salariati din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 
si din cadrul serviciilor publice din subordine beneficiaza de gratuitate in weekend. 

Art. 31  Persoanele care beneficiaza de aceste facilitati vor fi inregistrate nominal 

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

Art. 32 (1) Lectiile de inot 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. 

(2) Tariful pentru utilizarea bazinului in scopul desfasurarii lectiilor de inot este de 

20 de lei/luna/copil, tarif care se va achita de catre instructorul/profesorul 

/antrenorul de inot in baza unui tabel intocmit in primele 5 zile ale lunii de catre 

acesta si aprobat de conducerea ADP.  

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

este de 6 la incepatori si 10 la avansati. 

(4) a) Instructori de inot/profesori de inot/antrenorii 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/profesorii de inot/antrenorii de inot vor demonstra practic cel 

putin doua stiluri de inot, pe o lungime de bazin. Testul va fi validat de seful 



serviciului Administrare Baze Sportive din cadrul ADP Alexandria, dupa avizul 

favorabil a doi specialisti in inot (instructori, profesori, antrenori). 

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

complexului daca poseda vestimentatie si incaltaminte adecvata (de interior) si nu 

folosesc bazinele sau facilitatile complexului. 

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

revine in totalitate instructorului, profesorului sau antrenorului de inot,. 

 

 CAPITOLUL III 

SANCTIUNI 

Art. 33 Persoanele care pierd sau deterioreaza cheia de la dulapurile din vestiare 

vor plati la receptie suma de 30 lei. 

Art. 34 Nerespectarea prevederilor de la art. 12, art. 14, art. 17, art. 20 si  art. 22 

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50-100 lei. 

Art. 35 Nerespectarea prevederilor de la art. 13, art. 18 si art. 23 constituie 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100-150 lei. 

Art. 36 Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre seful serviciului 

Administrare Baze sportive din cadrul ADP, responsabilul de schimb sau alte 

persoane imputernicite in acest sens de Primar. Prevederile O.G nr. 2/2001  cu 

modificarile si completarile ulterioar, se aplica in mod corespunzator. 

Art. 37 Persoanele care incalca prezentul regulament vor avea interzis accesul in 

interiorul Complexului de odihna si recreere Strand Vedea. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CONSILIER,  

   DAN DUMITRU POPESCU 


