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                                           ROMÂNIA - JUDETUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 177 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 112/31.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi 

întreţinerea Bazinului de înot didactic, situat în Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac 

Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 110/28.11.2012 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

30 iunie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

exploatarea şi întreţinerea Bazinului de înot didactic, situat în Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac 

Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

110/28.11.2012, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

23122/24.06.2021 și Raportul întocmit de către Biroul Concesiuni, Închirieri Terenuri, Spaţii din 

cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, înregistrat sub nr. 9144/24.06.2021;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru aprobarea Regulamentului privind 

exploatarea şi întreţinerea Bazinului de înot didactic situat în Tulcea, str. Isaccei, zona Parc Lac 

Ciuperca, cuprinzând tarifele practicate la bazinul de înot didactic; 

- Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012 pentru modificarea și 

completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 

pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea Bazinului de înot didactic situat 

în Tulcea, str. Isaccei, zona Parc Lac Ciuperca, cuprinzând tarifele practicate la bazinul de înot 

didactic; 

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (6) lit. a), art. 7 alin. f), art. 136 

alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) si art. 199 din 

Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 (1) Se aprobă modificarea și completarea poziției 7 din cadrul Anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 pentru aprobarea 

Regulamentului privind exploatarea şi întreținerea Bazinului de înot didactic situat în Tulcea, str. 

Isaccei, zona Parc Lac Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Tarif 

7 Tarif culoar bazin pentru copii sub 18 ani    45 lei/ședintă pentru începători 

25 lei/ședință pentru sportivii 

de performanță 
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(2) Se vor menține aplicabile dispozițiile alin. (1) în ceea ce privește accesul în culoarul de 

înot a unui număr de 3 copii potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministrului tineretului și 

sportului și Ministrului sănătății nr. 310/18.05.2021 pentru aprobarea regulamentelor privind 

condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor 

individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 

activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării 

activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi 

aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive până la o data ulterioară 

modificării acestui ordin. În situația în care entitățile enunțate mai sus vor emite un nou ordin 

privind condițiile activității de natație în bazinele acoperite, în sensul suplimentării numărului de 

participanți pe culoar, va fi aplicabil tariful de 75 lei/ședință așa cum este reglementat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012, modificată și completată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 112/31.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreținerea 

Bazinului de înot didactic situat în Tulcea, str. Isaccei, zona Parc Lac Ciuperca, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012 rămân 

neschimbate. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Concesiuni, 

Închirieri Terenuri, Spaţii din cadrul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali  din 19 consilieri locali prezenţi. 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          SECRETARUL GENERAL,                                          CONSILIER LOCAL,                                      

                    Leventh IUSUF                                                    Ana Elena MERGEANI                                    
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