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MINUTA
PzuVIND DEZBATEREA PUBLICA
incheiatd astazi 2l .05.20ng

Cu ocazia desfrqurdrii dezbateii publice a Proiectului de Hotdrare privind aprobarea
Regullamentului dg functionare gi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiU atUa Iutia.
Procedura lde consultare publicd a fost iniliatd prin anungul nr. Zg)qg/$.04.2019, pentru
data de 2L05.2019,
13 ;i are drept scop dezbaterea publicl a Proiectului privind up1gb*.u
-ora
Regulamentului

_

de functionare qi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia. La
din partea Municipiului Alba Iulia particlpd: domnul piega Gabriel Codru
viceprrimarul Municipiului Alba Iulia, domnul Dicu DEnu! -$ei serviciu BSA qi Oouttt"u plosca
Sfmina consilier juridic responsabil cu Legea nr. 52/2003 privind transparenfa decizional6 in
admirristrafia publicd.
Hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de funclionare gi utilizare a
-Ploiegtul $e
Bazinului Olimpi0 din municipiul Alba Iulia., a fost afiqat la sediul Institu,tiei noastre (p.v. de
afi;are m39392115J420I9), publicat pe pagina de internet wwwapulum.ro, se-liunea
Consultare public6.
Dezbaterea publicd a fost convocatd a se desfbgura in Sala de qedinfd aflatd la sediul
institurliei noastre din Municipiul Alba Iulia, strada Calea Moliloa nr. 5 A, Judeful: Alba,
incepZind cu ora 13.
Ptecizdm faptul cE nu au fost depuse la Registratura institufiei noastre, cereri, propuneri,
sugestii scrise sapr opinii cu valoare de ,, recomandare" in procesul de elaborare a actelor
normartive de intedes public pdnd,la data de 17.05.2019
La ora inceperii dezbaterii au fost prezenli d-nul Lazdr Ioan Bogdan-consilier local gi dnii Palfi Janos Attila, Hazi $tefan Aurelian qi Grosu Elena Ionela, inskuctori de inot. Dupd
inceperea qedinfei s-a aldturat disculiei qi d-nul Ileand Dan, instructor inot.
In urma discufiilor s-a convenit, de comun acord, modificarea Regulamentului de
funcJi,onare gi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia afrqat in vederea dezbaterii
publice, dupd cum urmeazd;
1. La1arl.7 (I4), vArsta minirnd pentru accesul minorilor nesupravegheafi de un adult
sd fie 14 ani in loc de 7 ani.
2. inlocuirea tarifului pentru inchiriere culoar iniliere inot - 200leilord/srloar, cu o
taxi de 5 lei/intrare/cursant, achitatd, de cdtre instructor la irrtrarea in bazin a
copiilor, prin semnarea unei Declarafii pe propria rispundere, in care specificd
num6ru1 copiilor participanli la cursul de inot gi faptut cd sunt direct rdspunzdtori
de integritatea acestora pe toatd durata cdt aceqtia sunt in incinta bazinului (de la
preluarea lor de la insofitori - in holul bazinutui gi pAnd la predarea lor cdtre
insplitori-la vestiare)- declaralie care se constituie ca Anexa 2 la regulament.
Taiiful pentru intrare iniliere inot cu instructor extem rdmdne neschimbat 10
lei/or5/persoand
3. Sd se modifice numarul maxim de copii de la 15/instructor, La}}linstructor, numai
in cazul copiilor avansafi, care qtiu sd inoate.
dezbatetea publicd,

.
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Introducerea unui tarif de inchiriere bazin pentru concursuri
sporltive
leilotdpentru iniliatorii care sunt instructori externi.
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Dt-dpt pentru care s-a incheiat prezenta Minut6, caf,e
se va afiqa la avizierul
.
institufiei gi pe pagina
de internet a institufiei www.apulum.ro, secliunea
Consultare publicd.

p.Primar
Viceprimar Pleqa Gabriel Codru

$ef Serviciu BAze Sportive qi Agrem.ent
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