
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din

municipiul Alba Iulia
                                        

Primarul municipiului Alba Iulia

Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  al   Serviciului  „Baze  Sportive  şi
Agrement”  din  cadrul  Serviciului  Public  „Administrarea  patrimoniului  local”  cu
privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic
din municipiul Alba Iulia;

Văzând dispoziţiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art.36 (2) lit."d",  coroborat cu prevederile art.36(6)
lit.”a”, punctul 6, ale art.45 (3), şi ale art.115 (1) lit.b, din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia  publică locală  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,
propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să adopte următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.  Se aprobă  Regulamentul  pentru funcţionarea  şi  utilizarea  Bazinului
Olimpic  din municipiul  Alba  Iulia,  conform anexei  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul  Baze  Sportive  şi  Agrement  din  cadrul  Serviciului  Public
Administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului Local al  municipiului
Alba Iulia, va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Primarul municipiului Alba Iulia
-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
-Serviciului „Administrarea domeniului public şi privat” 
-Serviciul Baze Sportive şi Agrement
-Direcţia Tehnică, Dezvoltare
-Presă

Alba Iulia  16.05.2014
                                                      

          Iniţiator                                                                                         Avizat
         PRIMAR                                                  SECRETAR
    MIRCEA HAVA                                                                        MARCEL JELER



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL 
SERVICIUL BAZE SPORTIVE
ŞI AGREMENT
Nr.__________/2014

RAPORT DE SPECIALITATE
  privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din

municipiul Alba Iulia

 Având în vedere faptul că în curând lucrările de amenajare ale BAZINULUI
OLIMPIC din municipiul Alba Iulia se vor încheia complexul sportiv şi de agrement
urmând  a  fi  deschis  spre  vizitare  atât  locuitorilor  acestui  oraş  cât  şi  turiştilor,
considerăm că se impune adoptarea unui  Regulament  de funcţionare şi  utilizare a
acestuia în scopul protejării investiţiei făcute cu amenajarea sa, a păstrării sale în bune
condiţii pentru a deveni un loc de odihnă şi agrement pentru toţi vizitatorii săi, vă
propunem  –  în  temeiul   prevederilor  art.36  (2)  lit."d",  coroborat  cu  prevederile
art.36(6)  lit.”a”,  punctul  6,  ale  art.45  (3),  şi  ale  art.115  (1)  lit.b  din  Legea
nr.215/23.04.2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările  ulterioare  să  aprobaţi  Regulamentul  de  funcţionare  şi  utilizare  a
Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia.

Alba Iulia 16.05.2014

Şef Serviciu
            Popa Manole
                                                                                                 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA                                             Anexa la HCL nr.___/___
CONSILIUL LOCAL

Regulament
Privind func ionarea i utilizarea ț ș

Bazinului Olimpic Alba Iulia

 
Capitolul I No iuni i defini ii ț ș ț

Art.1.Bazinul Olimpic: amsamblul alcatuit din teren, constructii,  instalatii si
dotari aferente, destinat activitatilor sportive, educative si de agrement, situat în Alba
Iulia, B-dul Republicii.

Art.2.Proprietar:  Municipiul  Alba  Iulia,  administrat  prin  Serviciul  Baze
Sportive şi Agrement.

Art.3.Beneficiar:  persoana  careia  administratorul  i-a  acordat  dreptul  de
utilizare asupra bazinului.

Capitolul II Dispozitii generale
Art.4.Prezentul  Regulament  stabileste  raporturile  dintre  administrator  si

beneficiar  privind  utilizarea  bazinului,  drepturile,  obligatiile  si  raspunderile
administratorului  si  beneficiarului,  in  scopul  desfasurarii  corespunzatoare  a
activitatilor sportive, educative si de agrement.

Art.5.Prevederile prezentului Regulament se aplica personalului de deservire
si paza, beneficiarilor.
Art.6      Bazinul ofera doua servicii: bazin si sauna.

Capitolul III Reglementari si obligatii privind accesul, folosirea dotarilor si
desfasurarea diferitelor activitati

Art.7(1)Accesul  in  incinta  bazinului  se  face  in  baza  urmatorului  program
zilnic:

a) CSS Liceul Sportiv Alba Iulia
luni – vineri                                  11:00- 17:00
sambata                                         09:00- 11:00

b)  Initieri
luni-vineri                                    11:00-17:00
sambata                                        09:00-13:00

c) Agrement
luni-duminica                               6.30 – 21.00
Bazinul  Olimpic  se  va folosi  in  paralel  atat  pentru  agrement  cat  si  pentru

activitatile  de initiere  si cele desfasurate de CSS Liceul  Sportiv Alba Iulia,  pentru
activitatile de initiere si cele ale CSS Liceul Spotiv Alba Iulia fiind alocate 3 culoare

(2)Orice  modificare  a  orarului  va  fi  adusa la  cunostinta  beneficiarilor  prin
afisare sau instiintari scrise. Intreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afisata



in  timp  util,  eventualele  abonamente  emise  pe  aceasta  perioada  fiind  prelungite
corespunzator.

(3) Accesul in incinta bazinului se face contra cost, numai pe baza de bratara
magnetica.Beneficiarii  sunt  obligati  sa  aiba  asupra  lor  in  permanenta  bratara
magnetica si dovada achitarii taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

(4)Bratarile  magnetice  se  elibereaza  pe  zile  si  pe  interval  orar(sedinta),  in
ordinea solicitarilor, durata unei sedinte fiind de 2 ore.

(5)Bratarile magnetice se pot elibera pentru o singura sedinta sau in regim de
aboonament, pentru mai multe sedinte.

(6)Bratarile  magnetice  se  elibereaza  dupa  achitarea  taxei  de  utilizare  a
bazinului Olimpic si a unei garantii in suma de ____ lei.

(7) Este obligatorie purtarea bratarii magnetice primite si utilizarea acesteia la
toate  portile  magnetice  din  bazin.  Angajatii  bazinului  sunt  indreptatiti  sa  verifice
oricand biletele de intrare, iar clientii sunt obligati sa le prezinte.

(8)  Bratarile  magnetice  vor  fi  predate  de  catre  beneficiari  la  expirarea
perioadei  pentru  care  s-au  achitat  taxele  de  utilizare  a  Bazinului  Olimpic,
restituinduli-se garantia.În cazul in care beneficiarii nu predau bratarile magnetice sau
produc stricaciuni acestora, garantia nu se mai restituie.

(9) Competitiile, programul de pregatire si manifestarile sportive au prioritate
abonamentelor  pentru  public  sau  contractelor  de  inchiriere,  momentul  si  data  de
desfasurare a acestora fiind afisate sau comunicate in prealabil.

(10)Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv
desfasurarii activitatii sportive sau de agrement.

Art.8.Orice persoana care beneficiaza de serviciile oferite are obligatia de a
respecta indrumarile, instructiunile personalului angajat, profesorilor si instructorilor
sportivi.

Art.9.Inaintea  intrarii  in  apa  beneficiarul  este  obligat  sa  urmeze  circuitul
igienico-sanitar necesar, astfel incat ultima etapa sa fie spalarea la dus. In bazin se va
folosi  numai echipament  adecvat,  fiind si  acceptat  de normele si  reglementarile  in
vigoare.

Art.10.Beneficiarii vor efectua periodic analizele epidemiologice, respectiv o
data  la  sase  luni.Administratorul  isi  rezerva  dreptul  de  a  solicita  actualizarea
analizelor  medicale  indiferent  de  data  emiterii  acestora,  la  existenta  oricaror
suspiciuni  cu  privire  la  starea  de  sanatate  a  persoanei  respective  si  interzicerea
accesului in bazin, pana la prezentarea acestora.

Art.11.Beneficiarii  sunt  obligati  sa:  pastreze  ordinea  si  curatenia  in  incinta
bazinului.

Art.12  Sunt interzise in incinta bazinului:
a.Consumul de alimente si bauturi;
b.Fumatul, cu exceptia locurilor special amenajate;
c.Accesul minorilor neinsotiti sau nesupravegheati;
d.Prezenta  persoanelor  in  stare  de  ebrietate  sau  sub  influenta  substantelor
halucinogene;
e.Introducerea obiectelor contondente si periculoase;
f.Accesul cu animale de companie;
g.Saritul,  stropitul  sau  jocul  cu  mingea  in  bazin,  sau  orice  alte  activitati  care
produc disconfort altor beneficiari;
h.Blocarea cailor de acces;
i.Folosirea saunelor de catre copii sub 14 ani.

Art.13.Beneficiarii  au  obligatia  ca  in  cazul  producerii  unui  eveniment  iesit  din
comun  –  accident,  incendiu,  prezenta  unor  obiecte  periculoase,  etc.-  sa  anunte
personalul bazinului pentru a putea interveni.



Art.14.In  cazul  utilizarii  dotarilor  in  mod  neadecvat,  fara  respectarea
instructiunilor,  administratorul nu isi asuma responsabilitatea pentru accidentele
provocate de catre beneficiari. 
Art.15.In cazuri exceptionale, defectiuni tehnice, administratorul poate intrerupe
activitatea  partial  sau  in  totalitate  si  poate  schimba  programul  afisat  (stabilit
initial)
Art.16.Pentru eliberarea bratarilor magnetice sunt necesare urmatoarele:
a.cartea de identitate sau B.I. al solicitantului
b.adeverinta  medicala  eliberata  de  medical  de  familie  si  analizele  medicale
epidemiologice conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009
c.dovada achitarii taxei de abonament stabilite.

Capitolul IV SANCTIUNI
Art.17.(1)Nerespectarea  de  catre  beneficiari  a  obligatiilor  prevazute  in

prezentul  Regulament   precum  si  nerespectarea  dispozitiilor  art.12  din
Regulament se sanctioneaza in cazul savarsirii pentru prima data a unei abateri cu
avertisment, iar in caz de repetare a abaterii sau a savarsirii unei alte abateri intr-
un interval de 7 zile,cu anularea abonamentului sau a dreptului de folosinta, dupa
caz si cu interyicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic pentru o perioada
de pana la 3 luni.
(2)In cazul producerii de pagube din culpă sau datorita exploatarii defectuoase a
bunurilor  din  dotare,  persoanele  stabilite  vinovate  vor  suporta  integral  paguba
produsa.

Art.18.(1)Refuzul  de  a  suporta  pagubele  produse  prin  utilizarea  defectuoasa,
producerea de distrugeri a dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror bunuri
puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile si
legislatia in vigoare.
      (2) Personalul de deservire va consemna printr-un proces verbal de constatare
abaterile savarsite, persoanele vinovate, sanctiunile aplicate, in caz contrar vor
suporta cheltuielile de readucere la forma initiala a pagubelor produse.
 
Art.19.Nerespectarea  oricaror  altor  reglementari,  norme si  prevederi  legale  in
vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

Art.20.Administratorul  bazinului  nu  isi  asuma  responsabilitatea  pentru
nerespectarea prezentului Regulament de catre beneficiari, repectiv nu va acorda
despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente sau pagube
materiale.
Orice litigiu sau neintelegere va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti, iar in
cazul nerezolvarii acestora, litigiile vor fi solutionate in instanta.

                                                   CAP  V

                     ADMINISTRAREA  RESURSELOR FINANCIARE

Art.21.Resursele  financiare  ale  bazinului  sunt  administrate  prin  intermediul
Primariei municipiului Alba Iulia – Directia de cheltuieli.
Art.22.Primarul municipiului Alba Iulia are calitatea de ordonator principal de
credite,  revenindu-i in acest  sens toate raspunderile si obligatiile prevazute de
legislatia in vigoare, privind gestionarea resurselor publice.



Art.23.Bugetul  de  venituri  si  cheltuieli  ale  bazinului  va  avea  urmatoarea
structura:
a) la venituri

venituri proprii
donatii si sponsorizari
alte surse constituite in conditiile legii

b) la cheltuieli
cheltuieli de personal
cheltuieli materiale si servicii
cheltuieli de capital.

       
        Art.24.(1)Veniturile  din  donatii  si  sponsorizari  sunt  venituri  cu  destinatie
speciala,  fiind  utilizate  numai  pentru  realizarea  obiectivului  pentru  care  au  fost
finantate.
        (2)Venituri proprii ale bazinului se vor utilize pentru finantarea activitatii de
intretinere si gospodarire.

Capitolul VI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

         Art.25.La efectuarea  lucrarilor  de intretinere,  reparatii  capitale,  investitii,
administratorul va instiinta programul de acces la bazin si masurile suplimentare ce se
impun, atunci cand este cazul.
        Art.26.Informatii suplimentare, reclamatii, solicitari vor fi adresate sau depuse in
scris  administratorului,  prin  serviciul  de  relatii  cu  publicul  din  cadrul  Primariei
municipiului Alba Iulia.
       Art.27.Administratorul isi rezerva dreptul de a opera orice alte modificari sau
completari la prezentul Regulament ori de cate ori este necesar.

CAP VII TARIFE

1. Intrare  bazin  pentru  copii,  elevi,  studenti  la  zi,  pensionari,  someri  –  5
lei/sedinta de 2 ore

2. Intrare bazin pentru adulti – 12 lei/sedinta de 2 ore
3. Intrare sauna pentru elevi, student la zi, pensionari, someri – 5 lei/15 minute
4. Intrare sauna pentru adulti – 10 lei/15 minute
5. Abonament  intrare  bazin  pentru  copii,  elevi,  student  la  zi,  pensionari,

someri(durata unei sedinte fiind de 2 ore):
pentru 10 sedinte: 42 lei    (85%)
pentru 20 sedinte: 75 lei    (~75%)
pentru 30 sedinte: 105 lei  (70%)
6. Abonament intrare bazin pentru adulti(durata unei sedinte fiind de 2 ore):
pentru 10 sedinte: 100 lei/ 2 ore
pentru 20 sedinte: 180 lei/2 ore
pentru 30 sedinte: 250 lei/2 ore
7. Abonament sauna elevi, studenti la zi, pensionari, someri(durata unei sedinte

fiind de 15 minute):
pentru 10 sedinte: 40 lei
pentru 20 sedinte: 75 lei
pentru 30 sedinte: 100 lei

      8.Tarif inchiriere culoar bazin program initiere (maxim 15 persoane) – 80 lei/ora



9.Tarif inchiriere locatia cafenea (pret pornire licitatie): 8 lei/mp/zi
10.Tarif inchiriere sala forta (pret pornire licitatie): 6 lei/mp/zi

8. Tarif inchiriere cabinet masaj(pret pornire licitatie): 6 lei/mp/zi
9. Tarif inchiriere spatii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/luna
10. Tarif inchiriere magazie: 1 leu/mp/luna

Iniţiator                                                                                         Avizat
         PRIMAR                                                  SECRETAR
    MIRCEA HAVA                                                                        MARCEL JELER


