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RAPORT COMUN  DE SPECIALITATE 

   

 

       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 

 

 

 

1. OPORTUNITATE 

  

Administrarea bazelor sportive implica din partea Municipiului Alexandria, prin 

Administratia Domeniului Public Alexandria, intretinerea, modernizarea si 

organizarea  activitatii  bazelor sportive,  facilitati  de gratuitate si reducere la intrarea 

in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea  pentru persoane cu handicap 

indiferent de grad si varsta si a persoanelor legale care ii insotesc,   imbunatatirea 

standardelor de calitate privind conditiile de practicare a sportului de performanta sau 

de masa, precum si a activitatilor de odihna si recreere. 

Prin acesta modificare a  regulamentului  se doreste stabilirea raporturilor dintre 

administrator şi beneficiari privind utilizarea bazelor sportive, urmărindu-se buna 

desfăşurare a activităţii în scopul derulării corespunzătoare a activităţilor culturale, 

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

 

 

2. NECESITATE 

          Prin expunerea  de motive nr.15837/19.07.2018 primarul municipiului 

Alexandria, luand in considerare referatul nr. 3968/19.07.2018 al Serviciului Public de 

interes local Administartia Domeniului Public Alexandria, propune elaborarea unui 

proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarea  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 administrarea 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, 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 si completarea anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016, 

respectiv  art. 32 al 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. 

Municipiul Alexandria, prin serviciul public de interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria, are in administrare urmatoarele baze sportive: 

 Complexul de odihna si recreere Strand Vedea; 

 Stadionul Municipal Alexandria; 

 Sala de Culturism; 

 Terenurile de sport din Padurea Vedea. 

 

Autoritatile publice au obligatia de a sprijinii sportul pentru toate persoanele 

interesate, dar si unele facilitati privind gratuitatea sau reducerea taxei la intrare in 

Complexul de odihna si recreere Strand Vedea pentru persoanele cu handicap 

indiferent de grad si varsta, cat si pentru persoanele legale care le insotesc. 

 

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 modificarea si 

completarea  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 

administrarea serviciului public de interes  local Administratia Domeniului Public 

Alexandria 

 

3. LEGALITATE 

 Legea  nr. 215/2001  a administratiei   publice  locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului modificata ulterior; 

 Legea nr. 448/2006 privind protectia  si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap* cu toate modificarile si completarile; 

 Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

 Legea nr. 213/1998 privind  bunurile  proprietate  publica cu modificarile  si 

completarile ulterioare; 

 

         Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va  intocmi 

proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea  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 administrarea serviciului public de interes  local 

Administratia  Domeniului  Public  Alexandria care,  impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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