
HOTARAREA NR.155 
privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si functionare a  

obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea, 
strada Isaccei, FN, judetul Tulcea 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data  de 28 iunie 2010;  

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI de 
organizare si functionare a  obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), 
din Municipiul Tulcea, strada Isaccei, FN, judetul Tulcea,  proiect din initiativa 
Primarului;   
 Luand in discutie referatul Biroului Gestiune Patrimoniu Public si Privat si 
raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, inregistrat sub 
nr. G 3932/16.06.2010. 
 Avand in vedere prevederile: 

- Ordonanta Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local; 

- Hotararea Guvernului nr. 955/ 15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilor-
cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind 
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local; 

- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- HCL nr. 164/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatile 

Edilitar-Gospodarasti din Municipiul Tulcea. 
 In baza dispozitiilor  art. 9, art.10, art.36, alin. (2) lit. c) si lit. d), alin.(5) lit. a), 
alin. 6) lit. a), pct. 15, alin. 9) si  art. 123 alin. 1) si 2) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se aproba REGULAMENTUL de organizare si functionare a 
obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea, strada 
Isaccei, FN, judetul Tulcea, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2- Se aproba angajarea, pentru perioada sezonului estival 1.05.-15.09, de 
personal calificat in functia de asistent medical si de salvamar, prin contract de prestari 
servicii sau in baza Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, pentru buna functionare a 
obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand). 

Art.3-Se imputerniceste DIAP Tulcea cu organizarea si desfasurarea licitatiei 
pentru inchirierea pe durata a 5 ani de zile, in sezonul estival 01.05-15.09, a 
componentelor prevazute la art. 12 din REGULAMENTUL de organizare si 
functionare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand). 



Art.4-La data intrarii in vigoare a prezentului REGULAMENT se abroga lit. a) a 
art. 1 din HCL nr. 68/30.03.2006 privind aprobarea tarifelor in vederea folosirii luciului 
de apa (Lac Ciuperca) pentru ambarcatiunile de agrement. 

Art.5- Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotararii se imputerniceste Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.6- Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

   
   Hotărârea a fost adoptata cu 16 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 

Jr.BRUDIU Maria                                                         RĂDUCU Venera-Laurenţia 
 
 

                                                                                         Anexa nr. 1  
                                                                  la HCL nr. 156/28.06.2010 

 
 

REGULAMENT 
de organizare si functionare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” 

(strand), din Municipiul Tulcea, strada Isaccei, FN, judetul Tulcea 
   

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

ART. 1 

(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi 
funcţionarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea, 
strada Isaccei, FN, judetul Tulcea, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 
pentru asigurarea acestui serviciu.  
        (2) Administrarea, intretinerea si exploatarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” 
(strand) se desfăşoară sub autoritatea Consiliul Local al municipiului, prin Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea care are drept scop satisfacerea nevoilor populatiei din municipiul 
Tulcea in conditiile realizarii strategiei în domeniu, pe plan local. 
 

CAPITOLUL II 
PRINCIPII ŞI CONDITII DE FUNCTIONARE A OBIECTIVULUI „REAMENAJARE PLAJA 

EXISTENTA” DIN MUNICIPIUL TULCEA 
 
ART. 2 



Administrarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din municipiu este parte 

componentă a Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local al 

municipiului Tulcea şi are ca obiectiv principal furnizarea catre populatia Municipiului Tulcea a unui 

serviciu de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecţiei sănătăţii oamenilor şi a 

mediului inconjurator, dar si conservarii si dezvoltarii tuturor componentelor acestei activitati. 

ART. 3  

(1) In conformitate cu prevederilor H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de 
aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, administrarea, intretinerea si exploatarea obiectivului 
“Reamenajare plaja existenta” (strand)  urmareste asigurarea: 

a) bunei functionari a strandului prin dotarea si completarea plajei cu nisip, afanarea ei 
zilnica si mentinerea curateniei; 

 b) dotarii (si integritatii) cu banci de gradina, cosuri de gunoi/pubele, cismele pentru  

     apa potabila, platforma depozit deseuri si gunoaie, teren volei, sonorizare radio,  

     barca de salvare, platforma dusuri, colaci de salvare; 

     c) cabinelor de duşuri şi grupurilor sanitare; 

     d) locurilor distincte pentru inot atat pentru adulţi şi pentru copii; 
     e) verificării adâncimii apei din zonele destinate adulţilor şi copiilor; 
     f) numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare; 
     g) conservarii pe timp de iarna a acestor bunuri; 
        h) curăţăririi zilnice a luciului de apa de corpuri plutitoare in zonele de înot.  

      i) luarea masurilor ce se impun pentru inlaturarea posibilitatilor privind  

          producerea inecului, 

      j) conditii optime de agrement pentru cetatenii veniti la plaja. 

         (2) Administrarea, intretinerea si exploatarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” 

(strand)  este organizata si functioneaza pe baza urmatoarelor principii: 

a)    protecţia sănătăţii publice 



b)    responsabilitatea fată de cetăţeni 
c)    conservarea şi protecţia mediului înconjurător 
d)    calitate şi continuitate 
e)    tarife echitabile-accesibile pentru inchirierea articolelor de plaja fata de toti   
       utilizatorii 
f)    nediscriminarea şi egalitatea de tratament aplicate tuturor utilizatorilor 
g)  promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, intretinere si  
     exploatare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand)  
h)  administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a  
      fondurilor publice afectate acestei activitati 
i)   întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului public al strandului. 

ART. 4 
Administrarea, intretinerea si exploatarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) 

trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, principalele atributii cuprinse in prezentul 
REGULAMENT aprobat de Consiliul Local al municipiului Tulcea.  
ART. 5  
         Administrarea, intretinerea si exploatarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) 
presupune indeplinirea urmatoarelor atributii:  
a)    intretinerea si exploatarea constructiilor de orice natura din incinta obiectivului “Reamenajare 
plaja existenta” (strand)-cladiri, terenul de volei, vestiare, cabine de dusuri, grupuri sanitare, banci de 
gradina si orice alt mobilier stradal, etc.-cu exceptia celor administrate de catre alte persoane juridice 
cu capital privat;  
b)    intretinerea si exploatarea instalatiilor de utilitate publica (alimentare cu apa, energie electrica, 
etc.) 
c)    asigurarea lucrarilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum si a 
lucrarilor de pregatire pentru iarna a strandului. 
 

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA A OBIECTIVULUI “REAMENAJARE PLAJA 

EXISTENTA” (STRAND) 
 

Gestiunea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand)  

ART. 6 
Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionarii obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) intră în atribuţiile autorităţilor 
administraţiei publice locale, conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare. 
ART. 7  

Gestiunea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) se realizează prin intermediul 
gestiunii directe prin Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu in baza hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Tulcea. 
ART. 8 
Activitatea  de  administrare, intretinere si exploatare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” 
(strand) se  realizează  în  conformitate  cu  principiile  enunţate  în  Legea  nr. 326 / 2001  a  



serviciilor  publice  de  gospodărie  comunala,  cu modificările ulterioare; H.G. nr.955/2004 pentru 
aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. 
ART. 9 

In asigurarea masurilor de organizare, administrare, intretinere si exploatare a obiectivului 
“Reamenajare plaja existenta” (strand), autoritatea administratiei publice locale, prin cele doua 
componente ale sale-Consiliul Local, ca for legislativ, si Primaria Municipiului Tulcea, ca for 
executiv- controleaza gestionarea serviciului in conditii de eficienta si rentabilitate si pastreaza 
prerogativele privind promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului de administrare, 
intretinere si exloatare a strandului. 
 
Componentele obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) 
ART. 10 
 Dotarile strandului sunt: 
 -suprafata totala de teren = 5660 mp, conform planului de situatie anexat; 
 -constructie provizorie (container)-birou administrativ unde vor functiona: 
  --punctul medical, dotat cu post telefonic pentru contactarea serviciilor de urgenta; 
  --salvamarul, 
  --administratorul strandului, 
 -constructie provizorie (container)-vestiar; 
 - constructie provizorie (container)-WC public; 
 -platforma dusuri; 
 -platforma depozitare deseuri si gunoaie; 
 -teren plaje; 
 -teren volei pe nisip; 
 -cabina paza-supraveghere pentru agentii politiei comunitare; 
 -instalatie sonorizare radio; 
 -barca pentru salvamar (si curatenie luciu de apa); 
 -acces auto pentru parcare-aprovizionare si interventie: Str. Isaccei-Str. Uzinei; 
 -instalatie iluminat nocturna; 
 -banci de gradina = 12 buc; 
 -cosuri gunoi = 6 buc; 
 -cismele apa potabila = 2buc. 
ART. 11 

Administratorul obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) are urmatoarele atributii: 
a) afisaza la loc vizibil REGULAMENTUL de organizare si functionare a 

obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea, strada, Isaccei, 
FN, judetul Tulcea; 

b) primeneste periodic apa din lac în scopul evitării fenomenului de inflorire a 
vegetaţiei subacvatice; 

c) asigura paza nonstop a obiectivului prin agenţi de la Politiei Comunitara şi 
asigurarea integritatii bunurilor din dotare; 

d) întreţinerea luciului apei, curăţarea acesteia de corpurilor plutitoare, 
îndepărtarea vegetaţiei subacvatice si mentinerea în stare de funcţionare a zonelor de 
inot; 



e) existenţa si functionarea posturilor de prim ajutor-asistent medical si salvamar; 
f) crearea posibilitatilor de a participa operativ la acţiuni de salvare a persoanelor 

aflate în pericol de înec; 
     g) îndeplinirea normelor legale în vigoare privind dotarea si folosirea 
ambarcaţiunilor de agreement nautic; 
     h) asigura functionarea tuturor utilitatilor strandului si repararea la nevoie a 
acestora; 
     i) inchirierea articolelor de plaja: sezlong, umbrele, etc; 
     j) procurarea si montarea indicatoarelor privind limitele uzuale in zonele de inot 
pentru adulti si copii si avertizarea pericolelor de inec in lac la adancimi mai mari; 
     k) va asigura respectarea urmatorilor parametri pentru zonele de imbaiat: 

-pentru adâncimi până la 1,20 m panta de adâncime va fi uniformă, respectând 
proporţia 1:10, iar pentru adâncimi mai mari, proporţia 1:3;  
 -în zonele de scăldat trebuie să asigure minimum 2,5 mp luciu de apă/persoană 
pentru o adâncime a apei de 1,20 m şi cel puţin 6,25 mp luciu de apă pentru o adâncime 
a apei mai mare de 1,20 m; 

l) va asigura supravegherea, inspecţia sanitară şi controlul calităţii apei din strand; 
 m) asigura zilnic evacuarea deseurilor menajere prin unitatile de profil; 
 n) asigura integritatea balizelor de marcare a zonelor pentru imbaiere; 
 o) asigura incasarea contravalorii folosirii WC-urilor publice. 
ART.12  

Proiectul privind “Reamenajare plaja existenta” (strand) are in vedere inchirierea 
prin licitatie, pe durata a 5 ani de zile, in sezonul estival 01.05-15.09: 

a)-a unor suprafete de teren pentru realizarea de constructii provizorii de  
    catre agentii economici privati, care vor avea urmatoarele destinatii: 

 -chioscuri si terase pentru desfacerea bauturilor racoritoare, inclusiv bere  
             = 2 constructii; 
 -chiosc pentru vanzarea de articole pentru plaje sau fast food = 
           1 constructie; 
 -chiosc fast food = 1 constructie. 
 b) a luciului de apa activitatii prin care se inchiriaza, hidrobiciclete si  
               barci cu vasle; 

c) teren depozitare biciclete in vederea inchirierii catre clienti 
ART.13 

Chiriasii terenurilor inchiriate prevazute la art. 12 isi vor desfasura activitatile  
autorizate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, deservind cetatenii veniti  
la plaja, fara a fi subordonati administratorului strandului. 
ART.14  

Agentii economici prevazuti la art. 12 vor pastra ordinea si curatenia in sfera lor  
activitate, dar si pe suprafetele care au alta destinatie. 

 
Utilizarea obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand)  

ART.15 
Intrarea cetatenilor in obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand) este  

gratuita, garantata tuturor utilizatorilor si fara discriminare.  



ART.16 
Programul de functionare al serviciilor destinate cetatenilor, inclusiv al agentilor  

economici privati, va fi unic si va fi afisat la loc vizibil. 
ART.17  

(1)Administratorul strandului are dreptul sa nu permita accesul in incinta  
strandului a persoanelor in stare de ebrietate, care tulbura ordinea si linistea publica  
in incinta obiectivului, care au provocat daune patrimoniului si care nu respecta  
normele de igiena personala, etc.  
           (2) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la 
serviciile oferite de obiectivul “Reamenajare plaja existenta” (strand). 
ART.18 

Obiectivul “Reamenajare plaja existenta” (strand) va functiona in program de sezon estival, 
in fiecare zi a saptamanii, in baza unui orar prestabilit: 7.00-21.00 in perioada 01.05-15.09. 
ART.19 

(1) Este interzisa: 
a)-intrarea-parcarea autovehiculelor si a motoretelor, motoscuterelor, etc., pe plaja. 

              b)-deplasarea cu motorete, motoscutere, etc., pe aleile pietonale;  
             (2)Parcarea autovehiculelor si a motoretelor, motoscuterelor in incinta obiectivului 
“Reamenajare plaja existenta” (strand) se va face numai in locurile special amenajate in acest 
scop. 
ART. 20 

Accesul cetatenilor la serviciile obiectivului 
       (1) Accesul utilizatorilor la zonele de inot va fi gratuit,  
       (2) Accesul copiilor la zonele de inot destinate lor va fi monitorozat de parintii sau apartinatorii 
acestora;  

(3) DIAP Tulcea va contracta servicii sezoniere (vara) asigurand personal calificat (asistent 
medical, salvator, etc.), precum si dotarea punctului de prim ajutor cu targa, masa si dulapioare cu 
medicamente, tub oxigen, aparat pentru respiratie artificiala, etc., in vedere prevenirii  si eliminarii 
pericolului de inec. 
         (4) Se interzice: 
a) accesul in zonele de inot a persoanelor aflate in stare de ebrietate, precum si  a celor care nu 
respecta normele de igiena personala; 
b) aruncarea in lac a oricaror obiecte care ar putea degrada suprafata acestora sau ar putea altera 
calitatea apei; 
ART. 21 
           (1) Accesul utilizatorilor la vestiare si cabine de dusuri este gratuit. 
           (2) Cabinele de dusuri si grupurile sanitare vor fi racordate la sisteme de alimentare cu apa 
potabila. 
           (3) Cabinele de dusuri si grupurile sanitare vor fi racordate la sistemul de canalizare pentru 
apele uzate al municipiului, astfel incat acestea sa nu polueze solul, apele sau lacul. 
           (4) Numarul maxim de persoane care vor utiliza simultan cabinele de dusuri nu va depasi 
capacitatea proiectata si autorizata sanitar.  
           (5) Administratorul obiectivului va asigura intretinerea curateniei si igienei a cabinelor de 
dusuri si grupurilor sanitare. 



           (7) Se interzice distrugerea sau degradarea instalatiilor sanitare, instalatiilor electrice, etc., cu 
care sunt utilate vestiarele, cabinele de dusuri si grupurile sanitare. 
ART. 22 
           (1) Terenul de volei va fi folosit conform destinatiei acestuia. Accesul pe terenul de volei va fi 
liber si neingradit in cadrul programului de functionare adoptat. 
ART. 23 

Tariful de inchiriere pentru folosirea luciului de apa (art. 12, lit. b) de catre operatorii care au 
capital privat pentru ambarcatiuni fara motor este de 70 lei/buc./an, (conform HCL nr. 68/2006), 
indexat cu indicii anuali ai cresterii preturilor de consum, comunicati de Institutul National de 
Statistica al Romaniei.  
ART. 24 
           (1) DIAP Tulcea va intretine in buna stare obiectivul, va face toate reparatiile curente necesare 
sau va dezafecta si va inlocui, atunci cand este cazul, bancile de gradina si orice alt mobilier stradal, 
si orice alte dispozitive destinate jocului copiilor, amplasate in incinta strandului. 
           (2) Se interzice: 
a) distrugerea, degradarea sau murdarirea bunurilor din incinta strandului (constructii de orice natura, 
mobilier urban, etc); 
b) accesul in incinta strandului cu mijloace de transport care ar putea distruge aleile carosabile; 
c) distrugerea marcajelor sau schimbarea sensului acestora; 
d) inscrierea oricaror insemne pe bancile de gradina, mobilierul stradal si orice alte obiecte depuse in 
incinta strandului, incustarea de insemne pe trunchiurile arborilor, lipirea, scrierea sau expunerea de 
afise, anunturi in alte locuri decat cele permise de catre autoritatea administratiei publice locale, 
precum si afisarea sau inscriptionarea realizate de catre persoane neautorizate; 
e) perturbarea ordinii si linistii publice in incinta strandului; 
f) accesul pe plaje cu animale de companie; 
g) accesul pe lac pentru ambarcatiunile cu motor. 
ART.25 
         (1) DIAP Tulcea raspunde de realizarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale 
instalatiilor de utilitate publica din incinta strandului (instalatii de alimentare cu apa, energie 
electrica, etc). 
          (2) In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita remedieri, administratorul strandului 
va informa imediat conducerea DIAP Tulcea in vederea luarii masurilor necesare. 
          (3) Se interzice degradarea sau deteriorarea instalatiilor de utilitate publica (instalatii de 
alimentare cu apa, canalizare, energie electrica,etc.; 
ART.26 

In vederea asigurarii lucrarilor de colectare si transport al deseurilor stranse din incinta 
strandului municipal, DIAP Tulcea va incheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare 
cu operatorul acestui serviciu. 
ART. 27  
           (1) Autoritatea administratiei publice locale va asigura dotarea strandului cu un numar 
suficient de cosuri/pubele de gunoi. 
ART. 28  
         Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in 
incinta strandului. 
ART. 29 



         Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) să fie informaţi despre modul de funcţionare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), 
despre deciziile luate în legătura cu acest serviciu de către Consiliul Local al municipiului Tulcea; 
b) sa beneficieze fara discriminare de acces la serviciile oferite de catre obiectivul “Reamenajare 
plaja existenta” (strand), precum si de acces la unitatile din incinta strandului, administrate catre alte 
persoane juridice cu capital privat;  
c) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate DIAP Tulcea sau autorităţilor 
administraţiei publice locale cu privire la nereguli in administrarea, intretinerea si exploatarea 
obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand); 
ART. 30 

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

a) sa respecte regulile de acces in incinta strandului; 

b) sa nu provoace tulburarea linistii si ordinii publice in incinta strandului; 

c) sa respecte cu strictete toate interdictiile stabilite prin prezentul regulament de organizare, 

administrare, intretinere si exploatare a obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand);  

d) sa contribuie la protejarea si conservarea patrimoniului din incinta obiectivului “Reamenajare 

plaja existenta” (strand) prin manifestarea unui comportament civilizat, de respect fata de mediul 

inconjurator si valorile de orice natura care constituie patrimoniul strandului, si implicit al 

municipalitatii. 

 

CAPITOLUL  IV 
DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
ART. 31  

Acest regulament se supune dezbaterii publice şi intra în vigoare în termen de 15 zile de la 
aprobare. 
ART. 32 

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnica, 
tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tulcea. 

 
CAPITOLUL  V 



SANCTIUNI 
 
ART. 33 

Încălcarea prevederilor prezentului regulament  constituie  contravenţie, în măsura în care 

potrivit legii penale nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amenda contravenţionala dupa 

cum urmeaza: 

a) incalcarea prevederilor art. 20 alin. (4), lit a), art. 21 alin. (7), art. 24 alin. (2) lit. a), b), d), si 
e) si art. 25 alin. (3) cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice si de la 500 lei la 2500 
lei pentru persoanele juridice; 
b) incalcarea prevederilor art. 19 alin.(1) lit. a) si b), art. 24 alin. (2) lit. g) si art. 28, cu amenda 
de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele 
juridice; 
c) incalcarea prevederilor  art.20 alin.(4) lit. b, art. 24 alin. (2), lit. c) si f), cu amenda de la 500 
lei la 1000 pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.                             
ART. 34 

Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul REGULAMENT se face de 
catre Primarul Municipiului Tulcea, viceprimari, imputernicitii din cadrul DIAP Tulcea si de 
reprezentantii Directiei Politie Comunitara pentru Ordine Publica Tulcea si ai Politiei Municipiului 
Tulcea. 
La stabilirea si aplicarea contraventiilor se va tine seama si de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificata cu completarile ulterioare.  
ART. 35 

In anul 2010 DIAP Tulcea va folosi urmatoarele tarife: 
(1) Pentru inchiriei articole de plaja, dupa cum urmeaza: 

-sezlong cu umbrela = 5 lei; 
 (2) Taxa pentru folosirea WC-ului public = 5 lei (conform HCL nr. 268/24.09.2003). 
   
 
  DIRECTOR GENERAL,                           CONSILIER JURIDIC, 
  Ec. Pohariu Daniel Iulian                                  Ganea Catalina 
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