
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate in
administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public
Alexandria 
Consiliul Local al municipiuluiAlexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 

având in vedere:
-referatul de aprobare nr.32141/18.04.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 32142/18.04.2022 al Direcței Economice și Direcței 

Juridic Comercial;
- referatul nr. 1880/18.04.2022 al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Alexandria;
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7), litera f) și  litera s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), litera  a) din OUG 

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in administrarea 
Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexei.
Art.2. Cu data prezentei încetează  aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 230/31 iulie 2019 si HCL 
nr.160/28 iunie 2021.
Art.3.Prin grija Secretarului  General al Primariei municipiului Alexandriei, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru controlul legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria şi Serviciului Public de interes local Administraţia Domeniului Public 
Alexandria, pentru cunoaştereşi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                                          SECRETAR GENERAL,

ENE IONELA CORNELIA ALEXANDRU RĂZVAN  CECIU         

ALEXANDRIA
NR. 106/ 28 aprilie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN ANEXA

MUNICIPIUL ALEXANDRIA la HCL nr. 106/ 28.04.2022
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BAZELOR  
SPORTIVE

CAPITOLUL  1.  DISPOZIȚII  GENERALE
Art. 1 Serviciul care are in administrare bazele 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 bazelor 
sportive;

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

i) intretinerea si dezvoltarea patrimoniului public.

Art. 2 Obligatiile ce revin serviciului care are in administrare bazele sportive sunt:

a) asigurarea funcţionării sălii de sport, a anexelor, a materialelor, aparatelor şi a mijloacelor 
din dotare;

b) întocmirea, afişarea şi respectarea orarului bazelor sportive;
c) asigurarea materialelor şi mijloacelor necesare funcţionării bazelor sportive;
d) asigurarea condiţiilor de protecţi amuncii, PSI, şi cele prevăzute de prezentul regulament;
e) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia munci, PSI şi a celor ale  

prezentului regulament;
f) constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi solicitarea

remedierii acestora de către cei vinovati;
g) verificarea completarii la timp a registrului de evidenţă şi a  celorlalte documente si situatii

intocmite de personalul serviciului;
h) coordonarea şi controlul activităţii personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;
i) participare activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care este

solicitat de către Consiliul local sau Primăria municipiului Alexandria;
j) loialitate faţă de locul de muncă;
k) păstrarea secretului de serviciu;
l) interesul pentru o muncă de calitate;



m) întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea directorului;
n) alte atribuţii cu care este însărcina tînscris sau verbal de către directorul serviciului public de 

interes local Administratia Domeniului Public Alexandria
Art. 3 Prevederile prezentului regulament se aplic apersonalului Serviciului Public de interes local 
Administratia Domeniului Public, colaboratorilor acestora (servicii de paza si salvamar, asistenti
medicali, etc.) si beneficiarilor activitatilor organizate in cadrul bazelor sportive.
Art. 4 Municipiul Alexandria se poate asocia cu diverse cluburi sportive sau persoane autorizate, in 
vederea desfasurarii unor cursuri de inot, competitii sportive, cantonamente, etc. 
Art. 5 Pe baza de documente legale pot fi desfasurate activitatii conexe tip alimentatie publica, 
spectacole in aer liber, concursuri sportive sau alte activitati.
Art. 6 Accesul copiilor cu varste sub 14 ani si utilizarea bazelor sportive  de catreacestia, sunt permise 
doarcuinsotitoradult.
Art. 7 Cluburile sportive asociate cu Primaria Municipiului Alexandria, beneficiaza de gratuitate, in 
baza unui table avizat si aprobat de conducerea serviciului public de interes local Administratia
Domeniului Public Alexandria.

Competitiile si activitatile sportive organizate de alte entitati au prioritate si pot beneficia de 
gratuitate, in baza unei solicitariscrise si cu acordul Primaruluim Municipiului Alexandria.

In orele rămase neacoperite de activităţile cluburilor sportive si de competitiile sportive, bazele 
sportive  pot fi folosite pentru sportul pentru toti, în funcţie de solicitări, activităţi pentru care se vor
percepe taxe de utilizare stabilite, prin hotărâre a Consiliului Local. Încasările vor constitui venituri la 
bugetul local.

Programarea si achitarea contravalorii taxei de intrare se face cu o zi inainte.
Art. 8 Cu ocazia constatarii pagubelr produse prin exploatarea defectuoasa sau prin deteriorarea
bunurilor din incinta bazelor sportive, personalul de serviciu va intocmi  un proces verbal in care se 
vor mentiona :  imprejurarile in care s-a produs fapta, persoana care se face vinovata de producereaei 
(sau reprezentantul legal al acesteia), valoarea estimativa a pagubei si obligatia acestuia de a achita
integral contravaloarea acesteia.
Art. 9 Este strict interzisă intrarea în incinta bazelor sportive cu animale de companie sau vehicule 
(biciclete, carucioare, mopedeetc), cu excepția celor care militează pentru sănătatea și siguranța
populației (pompieri, poliție, salvare, etc).
Art. 10 Injuraturile, insultele precum si gesturile indecent adresate atat personalului, cat si celorlalti
utilizatori ai bazelor sportive, sunt interzise.
Art. 11 Fumatul este permis doar in locurile special amenajate, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare. 

CAPITOLUL 2
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

“COMPLEXULUI DE ODIHNA SI RECREERE STRAND VEDEA”
Art. 12 Complexul de odihna si recreere “Strand Vedea” este ansamblul alcatuit din teren, constructii, 
instalatii si dotari aferente care intra in component complexului si este situat in municipiul Alexandria, 
str. Vedea.
Art. 13 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.
Art. 14 (1) ADP Alexandria va asigura lucrari de intretinere pentru intregul obiectiv Complex de 
odihna si recreere  “Strand Vedea”, (reparatii ale instalatiilor si grupurilor sanitare, vestiarelor,  



gardurilor si cabinelor, intretinerea patiilor 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.
REGLEMENTARI SI OBLIGATII PRIVIND ACCESUL, FOLOSIREA DOTARILOR SI 
DESFASURAREA DIFERITELOR ACTIVITATI IN CADRUL COMPLEXULUI
Art. 15 (1). Accesul in incinta complexului se face in baza urmatorului program:

1) Program pentruutilizarea bazinelor de inot :
In perioada 1 mai – 1 octombrie:

LUNI - DUMINICA   – 900-2200

JOI -1400-2200

(2).a) Program sauna : 1700-2100, in zilele stabilite de seful serviciului ce are in administrare bazele 
sportive din cadrul ADP Alexandria. In functie de solicitari (minim 20 de persoane), se pot programa
sedinte suplimentare si in alte zile din saptamana. Solicitarea se face cu cel putin o zi inainte.
b) Contravaloarea biletelor de intrare la sauna este  de 20 lei/zi/persoana.
(3).a) 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.
b) Contravaloareabiletelor de intrare la jacuzzi este 20lei - 30 de minute;
(4) a) Peperioada cat este demontata copertina presostatica ce acoperaterenul de fotbal din incinta
complexului, pretul de inchirierea  terenurilor  este :

- 40 lei/h  - de la 8.00 la 19.00;
- 50 lei/h – de la 19.00 la 22.00;

b) ) Peperioada cat este montata copertina presostatica ce acoperaterenul de fotbal din incinta
complexului, pretul de inchiriere a terenului  este :

- 60 lei/h  - de la 8.00 la 19.00;
- 80 lei/h – de la 19.00 la 22.00;

c) Programul de utilizare a terenului de fotbal este :
LUNI - DUMINICA   – 800-2200

d) Programarea pentru inchirierea terenului de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, in 
momentul programarii, la receptia complexului. Cluburile sportive beneficiaza de prioritate fata de 
sportul pentru toti ;
e) Pentru utilizarea terenurilor de fotbal se pot incheia abonamente dupa cum urmeaza :
- abonamentcu o valabilitate de 6 luni care include un numar de 25 ore, la un tarif de 70 lei/ora ;
- abonamentcu o valabilitate de 12 luni care include un numar de 50 ore, la un tarif de 70 lei/ora ;
- Contravaloarea abonamentului se achita integral la incheierea acestuia si da dreptul titularului sa 
utilizeze terenurile de fotbal din incinta complexului sau din Parc Padurea Vedea pana la epuizarea
orelor incluse ;
- Orele neutilizate din culpa titularului, in perioada de valabilitate a abonamentului, nu se reporteaza, 
iar sumele achitate nu se restituie ;
- Utilizareaterenului in bazaabonamentului se face numaicuprogramare in ziuaprecedenta, in functie de 
disponibilitate ;
- Daca titularul se afla in imposibilitatea de a se prezenta la ora programarii, acesta este obligat sa 
anunte indisponibilitatea in aceeasi zi.



(5) Programul de lucru al complexului poate fi modificat cu acordul Primarului municipiului 
Alexandria.
Art. 16 Accesul in incinta complexului se face pe baza urmatoarelor documente:

∑ Biletele de intrare valabile pentru o zi, a caror contravaloare este de 20 lei/persoana –persoana
respecti va beneficiaza de acces la bazinul de inot;

∑ Abonament epentru 10, 15 sau 30 de zile (abonamente valabile 30 de zile de la data eliberarii). 
Contravaloarea acestorava fi:

- pentru 10 zile - 120 lei;
- pentru 15 zile - 140 lei;
- pentru 30 zile - 200 lei.

∑ Abonament familial pentru bazinul de inot a carui contravaloare este de 200 lei/luna/30 
intrari. Epuizarea intrarilor aferente acestui tip de abonament se face bifandu-se cate o intrare pentru
fiecare membru al familiei respective.

∑ 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, purtata obligatoriu,  avand
culoarea corespunzatoare zilei respective. Culoarea bratarilor este stabilita, in fiecare zi, de seful
serviciului. De asemenea,solicitantii vor primi chei cu breloc pentru dulapul de la vestiar in 
schimbulcartii de identitate, care va fi inapoiataodata cu predareacheii la plecare.

∑ Pentrupersoanele care folosesc sauna si jacuzzi se vor aplica bratari de culori diferite.

∑ Copii cu varsta sub 7 ani nu vor purta bratara.

Art. 17 In incinta complexului este interzis :
- Accesul persoanelor in bazin, daca acestea nu detin bratari corespunzatoare zilei respective sau

daca acestea sunt prinse necorespunzator ;

- accesul in bazin fara costum de baie sau sort de baie ; 

- tinuta topless;

- alergarea sau manifestarea oricarui comportament care poate duce la accidentarea personala
sau a altor persoane ;

- practicare ajocurilor de agrement cu mingea sau sariturile in apa ;

- comportamentul indecent si conversatiile cu o tonalitate ridicata ;

- distrugerea sau sustragerea de obiectea flate in patrimonial complexului; 

- distrugere acheii de la dulapurile din vestiare.



Art. 18 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. 19. Sunt sanctionate prin anularea abonamentului si interzicerea accesului in complex
urmatoarele fapte :

- comportamentul indecent al utilizatorilor fata de personalul angajat sau fata de alti utilizatori ;

- incalcareare repetata a regulilor de igiena ;

- incalcareanormelor de ordine si curatenie din incinta complexului ;

- exploatarea defectuoasa sau deteriorarea bunurilor din incinta complexului, prin care se produc 
pagube. 

Art. 20. (1) Bazinele se folosesc pentru recreere, activitati didactice si activitati sportive.
(2)  Administratia complexului nu raspunde pentru obiectele sau documentele pierdute.
Art. 21 Accesul in bazine se face pe scarile de inox, numai in costum de baie, inclusiv pentru copii.
Art. 22 (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. 23 Este interzisa intrarea in bazine a persoanelor purtatoare de boli transmisibile, plagi deschise, 
dermite, dermatoze, etc.
Art. 24 Sunt interzise sariturile in bazinele de inot.
Art. 25 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. 26 Resturile de alimente, ambalaje de la alimente si alte reziduuri se depun in recipientele
destinate acestui scop.
Art. 27 Pe durata intregului program serviciul de prim ajutor functioneaza si poate fi solicitat gratuit.
Art. 28 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. 29 (1) Copii cu varsta sub 7 ani au acces gratuit, numai insotiti de un adult.
Insotitorului i se va aplica la Receptia Complexului o bratara de culoare alba, in cazul in care acesta se 
exprima expres ca nu va intra in bazinele de inot.

(2) Copiii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani, obligatoriutrebuiesa fie insotiti de adulti. Insotitoriilor 
li se voraplica la Receptia Complexului o bratara de culoare alba, in cazul in care acestia se 
exprimaexpres ca nu vor intra in bazinele de inot.

(3) In cazul in care insotitorul copiilor doreste sa beneficieze de serviciile bazinelor de inot, (sa
insoteasca copilul in bazin) acesta va efectua plata prevazuta in regulament.

(4) Copii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, pot fi insotiti de un adult la cerere. Insotitorului i se 
va aplica o bratara alba la Receptia Complexului, in cazul in care acestia se exprima expres ca nu vor 
intra in bazinele de inot.



(5) In cazul in care insotitorii copiilor nu respecta prevederile acestui articol, sunt obligati sa
paraseasca incinta Complexului.
Art. 30 Elevii si studentii cursurilor de zi, cu domiciliul in municipiul Alexandria, beneficiaza de 50% 
reducere, la bilete si abonamente pe perioada vacantelor.
Art. 31 Pensionarii, cu domiciliul in municipiul Alexandria, beneficiaza de 50% reducere, la bilete si
abonamente, in afara perioadei vacantelor scolare.
Art. 32 (1) Elevii scolilor generale clasele I-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 bazaunuitabel 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.
(4) Copilul cu handicap, precum si persona legala care il insoteste, beneficiaza de gratuitate la biletele 
de intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea.
(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.
(6) Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de 50% reducere la biletele de intrare in Complexul 
de odihna si recreere Strand Vedea.
(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) Pentrucopii cu varsteintre 1-14 ani – copie dupa certificatul de nastere, copie dupa actul care atesta
incadrarea in grad de handicap;
b) Pentru copii 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 CI, copie dupa actul care atesta incadrarea in grad de 
handicap.
(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. 
Art. 33 Un numar de 10 salariati din cadrul Aparatului de specialitate al primarului si din cadrul
serviciilor publice din subordine beneficiaza de gratuitate in weekend, in baza unui tabel nominal 
aprobat de conducerea ADP Alexandria.
Art. 34 Persoanele care beneficiaza de aceste facilitati vor fi inregistrate nominal pe baza Cartii de 
identitate, Carnetului de student sau Carnetului de elev.
Art. 35 Cursurile de inot :
(1) Se vor desfasura in baza unui abonament ce insumeaza 10 sedinte a cate o ora, contravaloarea taxei 
de intrare platite de cursant la receptia complexului fiind de 100 lei/curs/copil, respectiv 60 
lei/curs/copil peperioada vacantelor scolare ;
(2) 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 solicitari. Programul se va depune 



la ADP cu cel putin doua zile inainte de inceperea fiecarei luni pe o perioada de 15 zile calendaristice, 
insotit de un tabel care sa cuprinda : numele si prenumele cursantului, categoria : incepator/avansat, 
data si ora fiecarui cursant. Programul pentru a doua perioada din luna, se va depune cu cel putin o zi
inainte de ziua de 15 alunii pana la sfarsitul acesteia, tabelul continand aceleasi elemente ca prima 
parte a lunii.
(3) In perioada estivala, instructorii de inot/profesorii de inot/antrenorii de inot sunt obligati sa-si 
planifice cursurile de inot pentru zilele de luni si miercuri dupa amiaza si au obligatia sa foloseasca
primul culoar al bazinului de inot.
(4) Tariful pentru utilizarea bazinului de catre instructorii de inot/profesorii de inot/antrenorii de inot 
in scopul desfasurarii lectiilor este de 40 de lei/curs/copil, tarif care se va achita de catre
instructorul/profesorul/antrenorul de inot, la inceputul cursului.
(5) Durata sedintei de inot este de o ora, iar numarul copiilor din grupa de cursanti este de 6 la 
incepatori si 10 la avansati.
(6)  a) Instructori de inot/profesori de inot/antrenori 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 au urmatoarele obligatii :

- sa preia cursantii din holul de la intrare si sa foloseasca caile de acces delimitate pentru
dezechipare si accesul in incinta bazinului ;

- sa instruiasca cursantii pentru respectarea circuitului igienico-sanitar, respectiv folosirea
dusului inainte si dupa iesirea din bazin ;

- sa respecte orarulaprobat ;

- sa utilizezedoarspatiile care le-au fostrepartizate ;

- sa asigureintegritateafizica a cursantilorpe care ii au in pregatire, instructorii sportivi raspund 
de integritatea fizica a cursantilor in totalitate, din momentul preluarii, pana la predarea acestora
insotitorilor ;

- sa pastreze ordinea, disciplina si curatenia in incinta bazinului de inot.

(7) Insotitorul copilului cursant este scutit de plata taxei de acces in incinta complexului si trebuie sa 
posede vestimentatie si incaltaminte adecvata (botosi de unica folosinta, primiti de la receptia
complexului) si sa nu foloseasca sezlongurile, bazinele sau facilitatile complexului in perioada de curs 
al copilului. Semnificatia aplicarii bratarii albe este aceea de a fi remarcat insotitorul ca va asista
copilul cursant de pe marginea bazinului, luand loc pe un scaun aflat in perimetrul amenajat.
(8) In cazul in care insotitorul copilului cursant nu respecta prevederile prezentului regulament, acesta 
va fi inlaturat din Complex de catre personalul de paza.
(9) Raspunderea pentru integritatea cursantilor pe perioada desfasurarii lectiilor, revine in totalitate
instructorului, profesorului sau antrenorului de inot.
(10) In cazul in care dupa terminarea cursului de inot, insotitorul copilului doreste sa ramana pentru
recreere in incintaComplexului alaturi de minor, insotitorul va plati tariful prevazut in regulament, si 
minorul beneficiaza de prevederile din regulament in functie de varsta si perioada respectiva.



Art. 36 Persoanele care pierd sau deterioreaza cheia de la dulapurile
din vestiare vor plati la receptie suma de 30 lei.

CAPITOLUL 3
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TERENURILOR DE SPORT 

DIN PARC VEDEA

Art. 37(1) Inchirierea terenurilor de sport (tenis, fotbal) din Parc Vedea se face telephonic sau 
personal la Receptia Complexului de odihna si recreere “Strand Vedea” din municipiul Alexandria, 
zilnic, intreorele 8.00 – 22.00 pentru perioada 1 octombrie – 31 mai, respective in perioada1 iunie – 30 
septembrie. Programarea pentru inchirierea terenurilor de sport se face telephonic sau personal la 
Receptia Complexului cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, in momentul programarii.
Art. 38 Pentru nerespectarea programarii facute, sumele achitate nu vor fi restituite. 
REGULI PENTRU TERENUL DE TENIS:
Art. 39 Toti jucatorii sunt obligati sapoarte echipament adecvat in timpul jocului. Acesta include 
tricou si pantofi de tenis. 
Art. 40 Toti jucatorii sunt obligati sa foloseasca rachete si mingi proprii.
Art. 41 Pe terenuri este interzisa introducerea si consumul de bauturi alcoolice sau droguri.
Art. 42 In niciun moment racheta de tenis nu trebuie sa loveasca fileul, suprafata de joc, gardurile
imprejmuitoare, bancile sau stalpii. In niciun moment jucatorii nu trebuiesa se lase pe fileu sau sa sara 
peste el.
Art. 43 Mingiile cu care nu se joaca trebuie indepartate din suprafata de joc pentru a evita
accidentarile sau ranirile.
Art. 44 Niciun fel de resturi sau ambalaje nu trebuielasate pe teren.
Art. 45 Maxim 4 jucatori in acelasi timp au voie pe terenul de tenis.
REGULI GENERALE PENTRU TERENURILE DE SPORT:
Art. 46 Este responsabilitatea jucatorilor de a parasi terenul cand timpul de joc a expirat. 
Art. 47 Administratorul terenurilor de sport nu este responsabil pentru lucrurile uitate sau furate din 
terenuri.
Art. 48 Plangerile referitoare la oricea specte privesc terenurile de sport  se depun la secretariatul
Administratiei Domeniului Public Alexandria.
Art. 49 Fumatulesteinterzis pe teren.
Art. 50 Injuraturile, insultele precum sigesturile indecente sunt interzise pe teren.
Art. 51 Jucatorii sunt responsabilifinanciarpentruoricefel de pagube.
Art. 52 Stabilirea si sanctionarea contraventiilor se face de catre Primar, persoanele imputernicite de 
acesta, Politia Locala a Municipiului Alexandria, precum si de ofiterii si subofiterii de politie, cadrele
si jandarmii operative, in cazul in care nu se prevede altfel prin legislatia in vigoare.
Art. 53 a) Pretul de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului PadureaVedea se 
achitaintreorele 8.00-22.00 la receptia Complexului de Odihina si Recreere Strand Vedea si este:

- 40 lei/h ziua 8.00-19.00;
- 60 lei/h noaptea 19.00-24.00;

b) Programarea pentru nchirierea terenurilor de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, 
in momentul programarii, la receptia complexului;
Art. 54 a) Pretul de inchiriere a terenurilor de fotbal din incinta Parcului Padurea Vedea se achita intre
orele 8.00-22.00 la recepetia Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea si este:

- 40 lei/h ziua 8.00-19.00;



- 60 lei/h noaptea 19.00-24.00;

b) Programarea pentru inchirierea terenurilor de fotbal se face cu o zi inainte, iar plata se face, pe ora, 
in momentul programarii, la receptia complexului.

CAPITOLUL 4
DISPOZITII FINALE
Art. 55 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de pagube prin
distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziţie de către 
administrator, atrage după sine răspunderea material sau penală, prevăzută de reglementările şi
legislaţia în vigoare. 
Art. 56 Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederile gale in vigoare atrage dupa sine 
suportarea consecintelor de catre faptuitori. 
Art. 57 Toti utilizatorii  au obligatia de a respecta prezentul Regulament,iar nerespectarea oricăror alte
reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare, atrag după sine suportareaconsecinţelor de către
persoanele vinovate.
Art. 58 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera necesar, in 
conformitate cu actele normative in vigoare. 
Art. 59 Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea Consiliului Local .
Art. 60 Prevederile O.G nr. 2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod 
corespunzator.
Art. 61 Orice litigiu a unei înţelegere vor fi rezolvate pe cale amiabilă între părţi, iar în cazul 
nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

.

.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

ENE IONELA CORNELIA



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                  APROBAT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                              PRIMAR,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC                                         VICTOR DRĂGUȘIN

Nr. 

REFERAT

Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive 
aflate în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația  Domeniului Public 
Alexandria 

În  conformitate  cu  prevederile  art. 129, alin. (1), alin. (7), litera f) și litera s)  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul  administrativ, Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor 

sportive aflate în administrarea serviciului public de interes local Administrația Domeniului Public  

Alexandria se aprobă de Consiliul Local al municipiului Alexandria.

Având în vedere evoluţia preţurilor la nivel naţional, considerăm oportună modificarea 

regulamentului în sensul ajustării tarifelor de acces atât la Complexul de odihnă și recreere Ștrand 

Vedea, cat și la terenurile de sport din cadrul acestuia și din cadrul Parcului Padurea Vedea. 

Modificarea a devenit necesară în urma revizuirii cheltuielilor estimative anuale de funcţionare cu 

apă, energie electrică, gaze naturale, soluţii de tartare a apei, probe de apă, etc.

Astfel, 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.

Urmare celor prezentate mai sus, este necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea 

Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

DIRECTOR,

Ing.  TOȚE MARIOARA



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 32141/18.04.2022

REFERAT DE APROBARE

Privește:   aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor 

sportive aflate în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația

Domeniului Public Alexandria 

Directorul Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public 

Alexandria, prin referatul nr. 1880/18.04.2022 solicită aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a  bazelor sportive aflate în administrarea sa, în conformitate cu 

prevederile art. 129, alin. (7), litera f) și litera  s)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobarea Regulamentului este necesară în sensul ajustării tarifelor de acces atât la 

Complexul de odihnă și recreere Ștrand Vedea, cat și la terenurile de sport din cadrul acestuia 

și din cadrul Parcului Padurea Vedea. Modificarea a devenit necesară în urma revizuirii 

cheltuielilor estimative anuale de funcţionare cu apă, energie electrică, gaze naturale, soluţii 

de tartare a apei, probe de apă, etc.

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

bazelor sportive aflate în administrarea Administratie Domeniului Public Alexandria, este 

necesară aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate 

in administrarea serviciului public de interes local Administrația Domeniului Public 

Alexandria. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, conform prevederilor art.136, 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat 

ulterior, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in admnistrarea serviciului public de 

interes local Administrația Domeniului Public Alexandria. 

Direcția Economică  împreună cu Direcția  Juridic  Comercial  din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria, vor întocmi  avizul comisiilor de specialitate care împreună cu 

întreaga documentație va fi prezentată  Consiliului Local al municipiului Alexandria pentu 

dezbatere și aprobare. 

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 32142/18.04.2022

RAPORT  COMUN  DE  SPECIALITATE

Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate 

în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public 

Alexandria 

Prin referatul de aprobare nr. 32141/18.04.2022, primarul municipiului Alexandria, domnul

Victor Drăgușin, propune un proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare 

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

Administrația Domeniului Public Alexandria.   

Prin acest regulament, se dorește ajustarea tarifelor de acces atât la Complexul de odihnă și 

recreere Ștrand Vedea, cat și la terenurile de sport din cadrul acestuia și din cadrul Parcului Padurea 

Vedea. Modificarea a devenit necesară în urma revizuirii cheltuielilor estimative anuale de funcţionare 

cu apă, energie electrică, gaze naturale, soluţii de tartare a apei, probe de apă, etc.

1. LEGALITATE

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

acte normative:

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

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

ulterioare;

ß Legea nr. 213/1998 privind  bunurile  proprietate  publică;

ß Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare.

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 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea 

Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

DIRECȚIA   ECONOMICĂ  DIRECȚIA  JURIDIC COMERCIAL                                 
Director executiv,                                                                           Director executiv,
Haritina GAFENCU                                                               Postumia  Roxandra CHESNOIU             


