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Priveste:    modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 privind 

                      aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al  

          Bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes  

                      local Administratia Domeniului Public Alexandria 

 

 
 

 

Directorul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria, prin  referatul nr. 3968/19.07.2018, solicita aprobarea modificarii  

Regulamentului de Organizare si Functionare a bazelor sportive aflate in administrarea sa, 

in conformitate cu pevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Prin aprobarea modificarii  si completarii acestui regulament se doreste stabilirea 

raporturilor dintre administrator şi beneficiari privind utilizarea bazelor sportive de catre  

cetatenii municipiului, indeosebi si de persoane cu handicap indiferenti grad si varsta, 

furnizarea serviciilor publice de interes local. 

 Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, modificata si completata ulterior, autoritatile publice 

au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele 

de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber, drept pentru care se 

impune modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare Baze Sportive, dupa 

cum urmeaza: 

Art. 32, alin. (4).  Copilul cu handicap, precum si persoana legala care il insoteste,  

beneficiaza  de gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si recreere Strand 

Vedea.  

  Art. 32, alin. (5). Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana legala care 

il  insoteste, beneficiaza de gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si 

recreere Strand Vedea. 



 

 

 Art. 32, alin. (6). Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de 50%  reducere la 

biletele de intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea. 

 Art. 32, alin. (7). Persoanele cu handicap prin reprezentantii legali, sunt obligati sa depuna 

cereri cu minim 3 zile inainte de data stabilita de a merge la Complexul de recreere si 

odihna  “Strand Vedea”. Cererile sunt depuse la secretariatul ADP Alexandria, cu sediul in 

str. Ion Creanga, zona “ Modern”, si vor fi insotite de urmatoarele documente: 

a) Pentru copiii cu varste intre 1-14 ani – copie dupa cerificatul de nastere, copie de pe 

actul care atesta incadrarea in grad de handicap; 

b) Pentru copiii cu varste intre 14-18 ani – copie CI al persoanei cu handicap, copie 

dupa actul care atesta incadrarea in gradul de handicap; 

c) Pentru persoanele adulte cu handicap- copie dupa CI, copie dupa actul care atesta 

incadrarea in grad de handicap/ 

 Art. 32, alin. (8). Reprezentantii legali sau insotitorii  persoanei cu handicap,  vor face 

dovada cu copii dupa CI si  dupa documentul legal eliberat de institutia abilitata,  din care  

rezulta aceasta calitate pentru persoana cu handicap pe care o reprezinta /insoteste..  

 

În scopul atingerii obiectivelor arătate mai sus şi a gestionării cu maximă eficienţă a 

bazelor sportive aflate în administrarea serviciului public de interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria, este necesară aprobarea  modificarii   si completarii  art. 32 

al  anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si 

functionare a al bazelor sportive aflate in admnistrarea serviciului public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, avand in vedere prevederile Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata 

si completata ulterior. 

 

 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, conform prevederilor art. 

45, alin. (6) din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii  si completarii art. 32 al  anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 privind aprobarea    

Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in admnistrarea 

serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.  

 

        Directia Economica si  Directia Juridic, Comercial  din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria,  vor intocmi raportul comun  de specialitate care impreuna cu intreaga 

documentatie va fi prezentata  Consiliului Local al municipiului Alexandria pentru 

dezbatere si aprobare.  

                             

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 


