
 
HOTARAREA NR.112 

pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea Bazinului de inot 
didactic, situat in Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca 

 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 31.05.2012;  

Examinand proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi 
întreţinerea Bazinului de inot didactic, situat in Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca, 
proiect din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr. 3.735/25.05.2012; 
 In baza dispozitiilor  art. 9, art.10, art.36, alin.(1), (2) lit.c), d) 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 privind exploatarea şi întreţinerea Bazinului de inot 
didactic, situat in Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac Ciuperca, conform anexei nr.1, parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art.2- Se aproba tarifele practicate la bazinul de înot didactic, situat în municipiul Tulcea, 
conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3- Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la 
cunostinta publica.  

Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.5-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          Anexa 1 

La HCL nr. 112/31.05.2012 
 
 

REGULAMENT 
privind exploatarea şi întreţinerea  

 bazinului de înot didactic situat în municipiul Tulcea   
 

 Cap.I. Noţiuni şi definiţii 
 
 Art.1. Baza sportivă „Bazin de Înot Didactic Tulcea” este situata administrativ în Tulcea, 
parc Ciuperca. 
 Art.2. (1) Baza sportivă este proprietatea Municipiul Tulcea, iar titularul dreptului de 
administrare este Consiliul Local Tulcea prin Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
    (2) Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate în baza sportivă menţionată la art.1 
aparţine administratorului. 
 Art.3. (1) Administratorul va răspunde de toate activităţile ce se desfăşoară în interiorul 
imobilului, de programul cu iniţierile, de programul cu publicul, de buna desfăşurare a 
activităţilor. Va răspunde pentru persoanele care accesează bazinul, de eventualele daune produse 
de acestea şi va prelua, pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat cu primăria 
municipiului Tulcea, dotările precum şi alte bunuri necesare desfăşurării activităţii. 
    (2) Administratorul va respecta instrucţiunile de exploatare a bazinului, puse la 
dispoziţie de către proprietar.  
    (3) Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazei sportive este orice persoana 
fizică sau juridică căreia administratorul i-a acordat dreptul de acces şi utilizare a bazei sportive în 
baza unui contract, abonament, legitimaţie, bilet, etc. 
 Art.4. Lucrări de întreţinere: lucrările care se execută periodic, de către titularul dreptului de 
administrare, în scopul menţinerii în stare normală de funcţionare a ansamblului de construcţii, 
instalaţii şi dotări aferente bazei sportive. 
 
 CAPITOLUL II. Dispoziţii generale 
 
 Art.5. Prezentul Regulament, împreună cu anexa privind tarifele ce vor fi utilizate la 
bazinul de înot, stabilesc raporturile dintre Municipiul Tulcea, Direcţia Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu şi beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazei sportive cu privire la utilizarea 
bazei sportive, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării corespunzătoare 
a activităţilor pentru care a fost realizată baza sportivă. 
 Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică părţilor contractuale şi colaboratorilor 
acestora precum şi beneficiarilor activităţilor organizate în cadrul bazei sportive. 
 Art.7. (1) Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza următorului program:  

  - zilnic:  între orele 09,00 – 23,00. 
  
 I. Cursuri iniţiere preşcolari şi şcolari. 



 Preşcolarii şi elevii care învaţă în unităţile şcolare din municipiul Tulcea beneficiază de 
cursuri gratuite de înot. 
 Durata unui curs este de 10 ore/an preşcolar/elev. 
 Cursurile se vor organiza în timpul anului şcolar zilnic de luni până vineri între orele 9,00 –  
13,00 şi 15,00 - 17,00. 
 Pentru preşcolarii şi elevii cu domiciliul în municipiul Tulcea, accesul va fi gratuit, pe baza 
carnetului de elev, în afara anului şcolar, de luni până vineri, în intervalul orelor 9,00 – 13,00 si 
15,00 - 17,00,. 
 Competiţiile între preşcolari şi elevi se vor organiza tot în cadrul programului menţionat mai 
sus. 
 Consiliul local şi primăria municipiului Tulcea pot organiza competiţii sportive de înot care 
se pot desfăşura şi în afara programului de mai sus. Accesul în timpul competiţiilor organizate de 
către consiliul local şi primăria municipiului vor fi gratuite.  

Accesul gratuit al preşcolarilor şi elevilor se face în mod organizat, conform unei 
programări, urmare cererilor părinţilor. 
 După finalizarea cursurilor de iniţiere, în acelaşi interval orar, se pot organiza cursuri de 
perfecţionare. 
 II. Alti beneficiari: utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate pentru 
iniţierea şcolarilor, conform programărilor, pentru urmatoarele categorii: 
 i) asociatiile sportive (sau alte forme de organizare juridică) care incheie contracte de 
inchiriere, cu mentiunea ca acestea pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de 
venituri/cursuri de invatare a inotului; 
 ii) persoane fizice sau juridice care cumpara bilet sau abonament de intrare. 
  (2) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă vor utiliza bazinul conform 
programarilor afisate la intrare. Administratorul isi rezerva dreptul modificarii programelor, cu 
avizul prealabil al proprietarului şi cu informarea prealabilă a publicului.  
  (3) Intrarea în bazin se face pe baza: 
 a) tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în cazul orelor de înot didactic; 
 b) documentelor mentionate in contractele incheiate intre administrator si persoanele 
juridice; 
 c) legitimatiilor sau tabelelor in cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu 
administratorul; 
 d) biletelor de intrare sau abonamentelor. 
  (4) Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente şi contracte de închiriere care asigură 
accesul la baza sportivă sunt realizate de administrator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul 
Local Tulcea.  
  (5) Abonamentele sunt valabile cu respectarea programului 13,00 – 15,00 şi 17,00-
23,00 de L- V şi 09,00 -23,00 in weekend-uri. 
  (6) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor 
destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces. 
  (7) Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spaţiul de aşteptare) si la 
grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) carora le 
este permis accesul şi la vestiare. 
  (8) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare personalului de 
deservire si paza. Legitimatiile vor fi inapoiate in momentul predarii cheii dulapului din vestiar. 



  (9) Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate faţă de 
abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a 
acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil. 
  (10) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv 
desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens. 
  (11) Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa.  
  (12) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei 
sportive. 
  (13) Este interzis accesul minorilor (cu vârsta de până la 14 ani) neînsoţiţi sau 
nesupravegheaţi in bazin. După predarea abonamentelor sau legitimaţiilor la intrare, vor răspunde 
de copii însoţitorii, antrenorii, sau instructorii. 
  (14) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi sa foloseasca 
culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.  
  (15) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare 
rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la poartă 
pentru informarea beneficiarilor. 
  (16) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare 
fiind partea dreapta a culoarului. 
 Art.8. (1) Administratorul va elabora şi afişa Regulamentul de ordine interioară, obligatoriu 
pentru toţi beneficiarii. 
    (2) Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-
sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai 
echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare. 
 Art.9. Administratorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de functionare 
cu minim 48 ore inainte de orice modificare a programului. 
 Art.10. Administratorul asigura organizarea si desfasurarea cursurilor de inot pentru copii si 
adulti. 
 Art.11. Administratorul asigură instructorii si antrenorii care asistă in orele de program cu 
beneficiarii, cursuri de invatare a inotului şi cursuri de perfectionare a inotului.  
 Art.12. Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate activitatile 
desfasurate in incinta bazei sportive. 
 Art.13. Este interzis fumatul în incinta bazei sportive, cu excepţia locurilor special 
amenajate. 
 Art.14. (1) Administratorul elibereaza biletele, legitimaţiile şi abonamentele, si incheie 
contractele de inchiriere cu beneficiarii activităţilor derulate în bazin. 
     (2) În repartizarea orelor si suprafetelor, în intervalul 09.00- 13,00, şi 15,00-17,00 
de luni până vineri, prioritate absoluta are activitatea didactic-şcolară, asociatiile si cluburile care 
solicita, vor primi ore in functie de spatiul de timp ramas disponibil. 
    (3) Administratorul se obliga sa reprogrameze in compensare orele neefectuate de 
beneficiarii activităţilor din cauza modificarilor de program. 
 Art.15 (1) Administratorul raspunde de realizarea la timp si in conditii de performanta a 
lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului 
de Inot Didactic Tulcea (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie 
electrica). 



             (2) Administratorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, 
materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se incarce 
artificial costurile de operare. 
             (3) Administratorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a energiei 
electrice, apa-canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor 
facturi. 
             (4) In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, 
administratorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea luarii 
masurilor necesare. 
              (5) Interventiile de intretinere sau reparatii curente pe care administratorul este 
obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de Inot Didactic 
Tulcea se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie cu 
societatile care au efectuat montajul. 
              (6) Se interzice: 
     a) degradarea sau deteriorarea instalatiilor de utilitate publica (instalatii de 
alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica); 
     b) accesul si manevrarea instalatiilor din cladirea aferenta acestora de către 
persoane neautorizate; 
     c) accesul in zona de siguranta a Statiei de reglare – masurare gaze naturale, precum 
si a Punctului de transformare din incinta Bazinului de Inot Didactic Tulcea a persoanelor 
neautorizate. 
                     d) accesul in piscină a persoanelor însoţite de caini, a persoanelor aflate sub influenţa 
alcoolului sau a drogurilor, a persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoze sau boli 
transmisibile, administratorul având dreptul de a refuza accesul acestora în incinta bazinului, a 
persoanelor fără cască înot. 

e) comportamentul agresiv sau urinatul în apa bazinului; 
f) consumul sau aruncatul produselor de orice fel, în alte locuri decât cele special 

amenajate; 
g) intrarea în bazin fără supravegherea unui instructor (cu excepţia persoanelor care 

folosesc bazinul pentru înot liber şi ştiu să inoate); 
h) săritul în apă din alt loc decât de pe block-starturi; 
i) alergatul pe marginea bazinului; 
j) orice acţiune ce poate periclita siguranţa şi sănătatea utilizatorilor bazinului. 

 Art.16. Înainte de a intra în bazin este obligatoriu ca utilizatorul să nu lase obiecte de 
valoare în vestiare (decât pe propria răspundere), să facă duş, să folosească papuci, să poarte cască 
de înot (persoanele cu părul lung au obligaţia de a îl prinde în interiorul căştii). 

Art.17. Administratorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si 
conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si a 
oricaror alte amenajari dendro – horticole. 
 Art.18. (1) Autoritatea administratiei publice locale va asigura dotarea Bazinului de Inot 
Didactic Tulcea cu un numar suficient de cosuri si pubele de gunoi. 
                (2) Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot Didactic Tulcea, 
sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de 
reglementarile legale in vigoare, prin intretinere si inlocuirea, atunci cand este necesar, a cosurilor 
si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curateniei cladirilor in care isi desfasoara 



activitatea, a locurilor de depozitare si de desfacere a marfurilor, a bazinului de inot, spatiilor verzi 
si aleilor pietonale, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de 
cate ori este necesar.  
 Art.19. In vederea asigurarii lucrarilor de colectare si transport al deseurilor stranse din 
incinta Bazinului de Inot Didactic Tulcea, administratorul va preda deşeurile operatorului de 
salubritate agreat de consiliul local. 
 Art.20.(1) Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara orelor de 
acces a publicului in incinta bazinului. 
             (2) Aceste operaţiuni vor fi efectuate doar de catre operatori autorizaţi de Direcţia de 
Sănătate Publica Tulcea. 
             (3) Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor efectua conform normelor aprobate 
de către autoritatea administraţiei publice locale.  
            (4) Produsele utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare vor fi 
avizate de către Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar-umană şi de către Agenţia de 
Protecţie a Mediului.  
             (5) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natura 
patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Tulcea.  
             (6) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, 
vizibila, patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Tulcea, acest fapt va fi menţionat pe bonul de 
lucru şi va fi comunicat în mod expres administratorului, precum si autoritatii administratiei 
publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura să afecteze viata, 
sănătatea oamenilor şi protejarea mediului înconjurător.  
 Art. 21. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea 
acestora in incinta Bazinului de Inot Didactic Tulcea. 
 Art. 22. Administratorul are obligaţia de a obţine avizul sanitar, potrivit legii şi sa angajeze 
personalul corespunzător pentru buna desfăşurare a activităţii de exploatare şi întreţinere a bazei 
sportive. 
 
 CAPITOLUL III.  Sancţiuni 
 
 Art.23. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si 
sanctiuni, dupa cum urmeaza: 
- la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul; 
- sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazei 
sportive; 
- la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate 
vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde administratorul, prin antrenorii şi 
instructorii desemnaţi de acesta. 
 Art.24. (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea 
de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage 
dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare. 
     (2) Personalul de deservire şi pază a bazei va consemna printr-un proces verbal de 
constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate. 



 Art.25. Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage 
dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori, inclusiv interzicerea accesului acestora în 
incinta bazinului. 
 Art.26. Proprietarul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului 
Regulament de catre administrator şi de către beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă, 
respectiv nu va acorda despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube 
morale sau materiale. Responsabilitatea pentru acestea revine administratorului.  
 
 CAPITOLUL IV. Administrarea resurselor financiare 
 
 Art.27. Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în vederea 
funcţionării bazei sportive sunt asigurate din: 
 - bugetul local al municipiului Tulcea: contravaloarea utilităţilor (apă, energie electrică, 
gaze, salubritate, substanţe chimice pentru tratarea şi dezifectarea apei), instructorii şi asitenţii 
medicali. Pentru programul didactic-şcolar administratorul nu va percepe taxă. 
 - din venituri proprii; 
 - din donaţii şi sponsorizări; 
 - din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare. 
 Art.28. Finanţarea cheltuielilor de capital ale bazei sportive este asigurată astfel: 
 - din subvenţii de la consiliul local; 
 - din donaţii şi sponsorizări; 
 - din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de actuala legislaţie în vigoare. 
 Art.29. Celelalte cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor în baza sportivă, inclusiv 
personalul administrativ, sportiv şi tehnic, vor fi suportate de administrator. Administratorul va 
urmări lucrarea cât este în garanţie.  
 Art.30. Asistenţii medicali şi instructorii de înot vor fi remuneraţi pe baza unor convenţii 
civile. Paza va fi realizată de o firmă agreată de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
 Art.31. Evidenta financiar contabila se tine distinct, potrivit legislaţiei in vigoare. 
 Art.32. Evidenta contabila asigură evidenta patrimoniului, a mijloacelor băneşti, precum si 
a principalelor operaţiuni patrimoniale ale bazei sportive. 
 Art.33. Din bugetul local al municipiului Tulcea, prin Capitolul – Cultura, religie, sport şi 
sănătate se aprobă finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 
 - furnizare utilităţi; 
 - cheltuieli de capital. 
   Art.34.(1) Sumele încasate de administrator vor fi virate la bugetul local. 
    (2) Veniturile din donaţii şi sponsorizări sunt venituri cu destinaţie specială fiind 
utilizate numai pentru realizarea obiectului pentru care au fost acordate. 
 Art.35. Exercitarea atribuţiilor de audit public intern se realizează prin intermediul 
compartimentului de audit intern, din cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 
 
 CAPITOLUL V. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 
 Art.36. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de 
natura tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tulcea. 
            



Anexa 2 
                                                                                      La HCL nr. 112/31.05.2012 
 
 
 

TABEL 
cu tarifele ce vor fi utilizate la bazinul de înot didactic 

 situat în municipiul Tulcea 
 
 

Nr.
crt. Denumirea Tarif 

0. 1. 2. 
1. Bilet intrare adulţi 20 lei/zi  
2. Abonament lunar 200 lei/pers.(o intrare/zi) 
3. Abonament anual 1.800 lei/pers 

4. 
Abonament familial lunar: părinţi + 1 copil 
(pentru fiecare alt copil se suplimentează cu 50 
lei) 

400 lei 

5. Abonament cu 10 intrări 100 lei/pers. 
6. Taxă culoar bazin 100 lei/oră 

 
- Se vor închiria maxim 3 culoare (2 de avansaţi şi 1 începători) 
- Durata unei şedinţe pe zi  reprezintă 1,5 ore 
- Accesul se poate face doar la orele 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19,00, 21.00. 

 
NOTĂ:  
      Beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor: 

 elevii sub 18 ani, inclusiv, (pe baza carnetului de elev) (pentru poziţiile 1, 2, 3, 5) şi copiii 
preşcolari; 

 culoarele 1 şi 5 se vor folosi de începători; 
 culoarele 2, 3 şi 4 se vor folosi de avansaţi. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


