
 
 

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
Municipal de Înot

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, jude
şedinţă extraordinară în data de 19 iulie 2021; 
         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 
15.07.2021 prin care se propune apro
funcționare al Bazinului Municipal de Înot

- Raportul de specialitate al Direc
Dezvoltare Urbană nr. 
Regulamentului de organizare 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 
contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.20214 
Municipal de Înot; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d ali
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind 
condiţiile necesar a fi respectate pen
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 desfăşu
închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, 
respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive; 

- Prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igien
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările 
completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1
În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonan

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

Primarul Municipiului Câmpulung

 Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare 
Municipal de Înot Câmpulung, regulament prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului 
Municipal de Înot Câmpulung 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în 
şedinţă extraordinară în data de 19 iulie 2021;  

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 
15.07.2021 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare 

ționare al Bazinului Municipal de Înot; 
Raportul de specialitate al Direcției Economice și Fiscal și Serviciului de 
Dezvoltare Urbană nr. 20875 din 15.07.2021 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului Municipal de Înot
Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 
contractului de asociere nr. 2747 / 772 / 30.01.20214 și preluarea Bazinului 

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit. s din Ordonan
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare; 

Ordinului nr. 310/708/2021 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;  
Prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igien
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările 
completările ulterioare; 
Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi nr. 5 ale consiliului local;
În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Primarul Municipiului Câmpulung 
PROPUNE : 

 
Se aprobă Regulamentul de organizare și funcți

Municipal de Înot Câmpulung, regulament prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

și funcționare al Bazinului 

țul Argeș, întrunit în 

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 20692 din 
Regulamentului de organizare și 

ției Economice și Fiscal și Serviciului de 
din 15.07.2021 cu privire la aprobarea 

ționare al Bazinului Municipal de Înot; 
Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 cu privire la încetarea 

și preluarea Bazinului 

n. (7) lit. s din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

Ordinului nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind 
tru 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 

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

Prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și 

şi nr. 5 ale consiliului local; 
ța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

și funcționare al Bazinului 
Municipal de Înot Câmpulung, regulament prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 



Art. 2. – Se vor respecta prevederile 
regulamentelor privind condiţiile necesar
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
spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, 
respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, ale Ordinului nr. 119 / 2014 
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, cu modificările 
aplicabile.  

 
Art. 3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte 

dispoziții contrare își încetează activitatea. 
  

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 
Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu
  

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 
cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 
Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale şi Serviciul 
de Dezvoltare Locală. 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inițiator,
Primar

Elena – Valerica LĂSCONI  

 
Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 310/708/2021 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, ale Ordinului nr. 119 / 2014 

or de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementări specific 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte 
și încetează activitatea.  

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 
Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung.

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 
cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 
Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale şi Serviciul 

                                 Municipiul Câmpulung, 2021 

țiator, 
Primar 

Valerica LĂSCONI   
Secretar general,
Ramona Simion

 

Ordinului nr. 310/708/2021 pentru aprobarea 
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 

, 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, ale Ordinului nr. 119 / 2014 

or de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
și completările ulterioare și ale reglementări specific 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Câmpulung, Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul de Dezvoltare 

nicipiului Câmpulung. 

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la 
cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale şi Serviciul 

Municipiul Câmpulung, 2021  
 
 

Avizat,  
Secretar general, 
Ramona Simion 

 



de organizare şi funcţionare al ,,Bazinului Municipal de Înot C
 
 

Art. 1. „Bazin Municipal de Înot Campulung”
construcţii, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa bazinului, situat 
administrativ în Municipiul Campulung, Strada Ion Dragalina, cartier Grui.

Art. 2. (1) Bazinul de înot este proprietatea Municipiului Campul
administrarea şi exploatarea acestuia se face prin gestiune direct
specialitate al Primarului Municipiului C

(2) Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate bazinul de 
1 aparţine administratorului, respectiv Municipiul C
specialitate al primarului. 

Art. 3. Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazinului de 
persoana fizică sau juridică căreia administratorul i
utilizare a bazinului de înot în baza unui abonament sau bilet.

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 bazinului de inot. 

 

Art. 5. Prezentul Regulament, stabileşte raporturile dintre administrator şi 
beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazinului de inot cu privire la utilizarea 
acestuia, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării 
corespunzătoare a activităţilor pentru care a fost realizat.

Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi colaboratorilor acestora 
precum şi beneficiarilor activi

Art. 7. (1) Accesul în incinta bazinului de inot se face pe baza următorului 
program: 

 duminică – joi: între orele 10:00 

 

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre
 
 

REGULAMENT 
organizare şi funcţionare al ,,Bazinului Municipal de Înot C

Cap. I. 
Noţiuni şi definiţii 

 
„Bazin Municipal de Înot Campulung” este un ansamblu alcătuit din teren, 

construcţii, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa bazinului, situat 
administrativ în Municipiul Campulung, Strada Ion Dragalina, cartier Grui.

Bazinul de înot este proprietatea Municipiului Campul
administrarea şi exploatarea acestuia se face prin gestiune direct
specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung.  

Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate bazinul de 
ului, respectiv Municipiul Câmpulung

Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazinului de 
persoana fizică sau juridică căreia administratorul i-a acordat dreptul de acces şi 

not în baza unui abonament sau bilet. 
Lucrări de întreţinere: lucrările care se execută periodic, de către titularul 

dreptului de administrare, în scopul menţinerii în stare normală de funcţionare a 
, instalaţii şi dotări aferente bazinului de inot. 

Cap. II.  
Dispoziţii generale 

 
Prezentul Regulament, stabileşte raporturile dintre administrator şi 

beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazinului de inot cu privire la utilizarea 
acestuia, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării 
corespunzătoare a activităţilor pentru care a fost realizat. 

Prevederile prezentului Regulament se aplică şi colaboratorilor acestora 
precum şi beneficiarilor activităţilor organizate în cadrul bazinului de inot.

Accesul în incinta bazinului de inot se face pe baza următorului 

joi: între orele 10:00 – 21:00;  

 

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre 

organizare şi funcţionare al ,,Bazinului Municipal de Înot Câmpulung” 

ansamblu alcătuit din teren, 
construcţii, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa bazinului, situat 
administrativ în Municipiul Campulung, Strada Ion Dragalina, cartier Grui. 

Bazinul de înot este proprietatea Municipiului Campulung, iar 
administrarea şi exploatarea acestuia se face prin gestiune directă, prin aparatul de 

Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate bazinul de înot menţionat la art. 
mpulung, prin aparatul de 

Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul bazinului de înot este orice 
a acordat dreptul de acces şi 

Lucrări de întreţinere: lucrările care se execută periodic, de către titularul 
dreptului de administrare, în scopul menţinerii în stare normală de funcţionare a 

, instalaţii şi dotări aferente bazinului de inot.  

Prezentul Regulament, stabileşte raporturile dintre administrator şi 
beneficiarii activităţilor organizate în cadrul bazinului de inot cu privire la utilizarea 
acestuia, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării 

Prevederile prezentului Regulament se aplică şi colaboratorilor acestora 
tăţilor organizate în cadrul bazinului de inot. 

Accesul în incinta bazinului de inot se face pe baza următorului 



 vineri – sâmbătă: între orele 09.00 
Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din Municipiul Câmpulung 

beneficiază de ore gratuite de înot în 
sâmbătă și în intervalul orar 14.00 

Accesul gratuit al elevilor se face în mod organizat, conform unei programari, 
urmare a cererilor profesorilor/

Programarea se face pe grupe de vârstă, în zilele şi la orele solicitate de 
profesori/părinţi. Elevii trebuie să a
baie sau slip.  

Numarul orelor gratuite de care beneficiaza elevii care invata in unitatile scolare 
din Muncipiul Campulung este de 10 ore/an/elev. 

Consiliul local şi Primăria Municipiului Campulung pot 
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. 

Înscrierea elevilor. Documente necesare 
- copie certificat de naştere; 
- adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru efort fizic", iar la momentul 

examinării nu există în evidenţă cu boli dermatologice; 
- cerere de înscriere; 
- declaraţie din partea părintelui că a luat la cunoştinţă de Regulamentul 

bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii. 
2. Alți beneficiari: utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate 

pentru şcolari, conform programului.
(1) Intrarea în bazin se face pe baza: 
a) tabelelor, vizate de 

scolari/elevi;  
b) biletelor de intrare contra cost, pe baza tarifelor de intrare aprobate prin 

hotararea consiliului local. 
(2) Accesul cu autovehicule în parcare este permisă numai în limita locurilor 

destinate parcării, fără blocarea căilor de acces. 
(3) Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spaţiul de aşteptare) si la 

grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copi
carora le este permis accesul şi la vestiare. 

(4) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare/abonamentele 
personalului de deservire si paza. 

 
sâmbătă: între orele 09.00 – 21:00.  

Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din Municipiul Câmpulung 
beneficiază de ore gratuite de înot în intervalul orar 10.00 – 12.00 în zilele de luni 

intervalul orar 14.00 – 16.00 în zilele de marți, joi și vineri.
l gratuit al elevilor se face în mod organizat, conform unei programari, 

cererilor profesorilor/instructorilor atestați/părinților.  
Programarea se face pe grupe de vârstă, în zilele şi la orele solicitate de 

profesori/părinţi. Elevii trebuie să aibă ca echipament: cască, papuci, prosop, costum de 

Numarul orelor gratuite de care beneficiaza elevii care invata in unitatile scolare 
din Muncipiul Campulung este de 10 ore/an/elev.  

Consiliul local şi Primăria Municipiului Campulung pot 
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 

Înscrierea elevilor. Documente necesare  
ificat de naştere;  

adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru efort fizic", iar la momentul 
examinării nu există în evidenţă cu boli dermatologice; 
cerere de înscriere;  
declaraţie din partea părintelui că a luat la cunoştinţă de Regulamentul 
bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii. 

: utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate 
pentru şcolari, conform programului. 

ntrarea în bazin se face pe baza:  
a) tabelelor, vizate de profesori / instructorilor, în cazul orelor programate pentru 

b) biletelor de intrare contra cost, pe baza tarifelor de intrare aprobate prin 

l cu autovehicule în parcare este permisă numai în limita locurilor 
destinate parcării, fără blocarea căilor de acces.  

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.  

Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare/abonamentele 
personalului de deservire si paza.  

 

Elevii care învaţă în unităţile şcolare preuniversitare din Municipiul Câmpulung 
12.00 în zilele de luni și 
și vineri. 

l gratuit al elevilor se face în mod organizat, conform unei programari, 

Programarea se face pe grupe de vârstă, în zilele şi la orele solicitate de 
ibă ca echipament: cască, papuci, prosop, costum de 

Numarul orelor gratuite de care beneficiaza elevii care invata in unitatile scolare 

Consiliul local şi Primăria Municipiului Campulung 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 

adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru efort fizic", iar la momentul 
examinării nu există în evidenţă cu boli dermatologice;  

declaraţie din partea părintelui că a luat la cunoştinţă de Regulamentul 
bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii.  

: utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate 

, în cazul orelor programate pentru 

b) biletelor de intrare contra cost, pe baza tarifelor de intrare aprobate prin 

l cu autovehicule în parcare este permisă numai în limita locurilor 

Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spaţiul de aşteptare) si la 
ilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) 

Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare/abonamentele 



(6) Competiţiile şi manifestările sportive organizate de Consiliul Local si 
Primaria Campulung au prioritate faţă de abonamentele pentru public, momentul şi 
durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil. 

(7) Este interzis accesul i
inot marcate in acest sens.  

(8) Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa. 
(9) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei 

sportive.  
(10) Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau 

nesupravegheati in bazin. 
(11) Beneficiarii activitatilor organizate la bazinul de inot sunt obligati sa 

foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propr
(12) 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. 

Art. 8. Administratorul va elabora şi afişa Regulamentul de ordine interioară, 
obligatoriu pentru toţi beneficiarii. 

 
Obligaţiile Administratorului
1. Raspunde de condiţiile tehnice, respectarea temperaturii apei; 
2. Verifica protocolul de clorinare a a

nerespectarea protocolului de clorinare; 
3. Raspunde de partea de administrare
4. Asigura prin personalul din subordine temperatura apei si a temperaturii 

ambientale in timpul pro
5. Întocmeşte registrul de recepţie, în care vor fi consemnate toate persoanele 

beneficiare. 
6. Asigura pastrarea ordinii, disciplinei si curateniei in incinta Bazinului de Inot; 
7. Raspunde de inventarul bunurile din dotarea bazinului de inot. 

 
Obligaţiile Beneficiarului: 
1. sa foloseasca numai traseele impuse de administratie pentru a se asigura 

igiena si curatenia incintei Bazinului de Inot; 
2. inainte de intrarea in sala
3. accesorii obligatorii sunt casca de inot, papuci de baie (şlapi) şi costum înot;

 
Competiţiile şi manifestările sportive organizate de Consiliul Local si 

Primaria Campulung au prioritate faţă de abonamentele pentru public, momentul şi 
durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil. 

Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele din incinta bazinului de 

Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa. 
Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei 

Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau 

Beneficiarii activitatilor organizate la bazinul de inot sunt obligati sa 
foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.

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.  

atorul va elabora şi afişa Regulamentul de ordine interioară, 
obligatoriu pentru toţi beneficiarii.  

Obligaţiile Administratorului- Municipiul Campulung:  
Raspunde de condiţiile tehnice, respectarea temperaturii apei; 
Verifica protocolul de clorinare a apei şi de orice daune provocate prin 
nerespectarea protocolului de clorinare;  
Raspunde de partea de administrare- receptie, casierie, igienizare, încalzire; 
Asigura prin personalul din subordine temperatura apei si a temperaturii 
ambientale in timpul programului de funcţionare a bazinului;  
Întocmeşte registrul de recepţie, în care vor fi consemnate toate persoanele 

Asigura pastrarea ordinii, disciplinei si curateniei in incinta Bazinului de Inot; 
Raspunde de inventarul bunurile din dotarea bazinului de inot. 

Obligaţiile Beneficiarului:  
sa foloseasca numai traseele impuse de administratie pentru a se asigura 
igiena si curatenia incintei Bazinului de Inot;  
inainte de intrarea in sala bazinelor dusul este obligatoriu;
accesorii obligatorii sunt casca de inot, papuci de baie (şlapi) şi costum înot;

 

Competiţiile şi manifestările sportive organizate de Consiliul Local si 
Primaria Campulung au prioritate faţă de abonamentele pentru public, momentul şi 
durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil.  

n tinuta de strada pe suprafetele din incinta bazinului de 

Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa.  
Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei 

Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau 

Beneficiarii activitatilor organizate la bazinul de inot sunt obligati sa 
iu de performanta. 

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 

atorul va elabora şi afişa Regulamentul de ordine interioară, 

 
Raspunde de condiţiile tehnice, respectarea temperaturii apei;  

pei şi de orice daune provocate prin 

receptie, casierie, igienizare, încalzire;  
Asigura prin personalul din subordine temperatura apei si a temperaturii 

gramului de funcţionare a bazinului;   
Întocmeşte registrul de recepţie, în care vor fi consemnate toate persoanele 

Asigura pastrarea ordinii, disciplinei si curateniei in incinta Bazinului de Inot;  
Raspunde de inventarul bunurile din dotarea bazinului de inot.  

sa foloseasca numai traseele impuse de administratie pentru a se asigura 

sul este obligatoriu; 
accesorii obligatorii sunt casca de inot, papuci de baie (şlapi) şi costum înot; 



4. orice lucru de valoare 
in grija supraveghetorului bazinului 
raspunzator fiind elevul sau persoana in cauza; 

5. înotul se desfasoara pe culoarele (1,2,3,4,5), fiecare inotator se deplaseaza pe 
partea dreapta a culoarului, pe lungimea bazinului de inot; 

6. este strict interzisa deplasarea prin alergare pe 
7. pastrarea linistei (strigatele, tipetele si fluieraturile sunt strict interzise);
8. pastrarea curateniei si a normelor de igiena. 
9. 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. Competitiile sportive organizate de Consiliul Local si Primarie vor fi 
anuntate, astfel incat programul pentru elevi si adulti sa fie modificat  si adaptat in 
consecinta.  

Art. 11. Primaria Munic
asigura intretinerea bazinului de inot, atat prin personal propriu, cat si prin 
externalizarea acestor servicii.

Art. 12. Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate 
activitatile desfasurate in incinta bazinului de inot. 

Art. 13. Este interzis fumatul în incinta bazinului de inot, cu excepţia locurilor 
special amenajate.  

Art. 14. (1) Administratorul elibereaza biletele şi abonamentele. 
(2) În repartizarea orelor si suprafetel

fi oferite in functie de spatiul de timp ramas disponibil. 
(3) Administratorul se obliga sa reprogameze 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 (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. 

 
orice lucru de valoare – telefon, bani, chei, bijuterii, etc. care nu au fost lasate 
in grija supraveghetorului bazinului –acesta nu poate fi tras la ras
raspunzator fiind elevul sau persoana in cauza;  
înotul se desfasoara pe culoarele (1,2,3,4,5), fiecare inotator se deplaseaza pe 
partea dreapta a culoarului, pe lungimea bazinului de inot; 
este strict interzisa deplasarea prin alergare pe suprafaţa adiacenta bazinului;
pastrarea linistei (strigatele, tipetele si fluieraturile sunt strict interzise);
pastrarea curateniei si a normelor de igiena.  
naintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico

, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va 
folosi numai echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în 

Administratorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de 
48 ore inainte de orice modificare a programului. 

Competitiile sportive organizate de Consiliul Local si Primarie vor fi 
anuntate, astfel incat programul pentru elevi si adulti sa fie modificat  si adaptat in 

Primaria Municipiului Campulung asigură personalul care opereaza si 
asigura intretinerea bazinului de inot, atat prin personal propriu, cat si prin 
externalizarea acestor servicii. 

Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate 
le desfasurate in incinta bazinului de inot.  

Este interzis fumatul în incinta bazinului de inot, cu excepţia locurilor 

Administratorul elibereaza biletele şi abonamentele. 
În repartizarea orelor si suprafetelor, prioritate au elevii, orele de agrement vor 

fi oferite in functie de spatiul de timp ramas disponibil.  
Administratorul se obliga sa reprogameze in compensare orele neefectuate de 

beneficiarii activităţilor din cauza modificarilor de program.  
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 (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze 

 
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.  

 

telefon, bani, chei, bijuterii, etc. care nu au fost lasate 
acesta nu poate fi tras la raspundere , 

înotul se desfasoara pe culoarele (1,2,3,4,5), fiecare inotator se deplaseaza pe 
partea dreapta a culoarului, pe lungimea bazinului de inot;  

suprafaţa adiacenta bazinului; 
pastrarea linistei (strigatele, tipetele si fluieraturile sunt strict interzise); 

naintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-
, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va 

folosi numai echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în 

Administratorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de 
48 ore inainte de orice modificare a programului.  

Competitiile sportive organizate de Consiliul Local si Primarie vor fi 
anuntate, astfel incat programul pentru elevi si adulti sa fie modificat  si adaptat in 

asigură personalul care opereaza si 
asigura intretinerea bazinului de inot, atat prin personal propriu, cat si prin 

Administratorul exercita dreptul de supraveghere şi răspunde de toate 

Este interzis fumatul în incinta bazinului de inot, cu excepţia locurilor 

Administratorul elibereaza biletele şi abonamentele.  
or, prioritate au elevii, orele de agrement vor 

Administratorul se obliga sa reprogameze in compensare orele neefectuate de 

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 (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze 

Administratorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, 
materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se 



(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 ca
obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de 
Inot 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 persoanelor neautorizate in zona de siguranta a Statiei de reglare 

masurare gaze naturale, precum si a Punctului de transformare din incinta Bazinului de 
Inot.  

Art. 16. (1) Administratorul are obligatia de a lua toate masuri
protejarea si conservarea spatiilor adiacente.

Art. 17. Se interzice:  
a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori, prin 

rupere, calcare, taiere, scoatere din radacini, etc.; 
b) accesul in incinta a pe
Art. 18. (1) Municipiul Campulung va asigura dotarea Bazinului de Inot si va 

asigura personalul de intretinere a echipamentelor si instalatiilor din dotarea bazinului, 
de mentinere a curateniei, de supraveghere, 
normala de functionare a bazinului.

(2) Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot , 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, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfec
si deratizare, ori de cate ori este necesar. 

Art. 19. Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara 
orelor de acces a publicului in incinta bazinului. 

 
Administratorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a 

canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele 
legale a respectivelor facturi.  

In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, 
administratorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea 

Interventiile de intretinere sau reparatii curente pe care administratorul este 
obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de 
Inot se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie cu 
societatile care au efectuat montajul.  

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 

c) accesul persoanelor neautorizate in zona de siguranta a Statiei de reglare 
masurare gaze naturale, precum si a Punctului de transformare din incinta Bazinului de 

Administratorul are obligatia de a lua toate masuri
protejarea si conservarea spatiilor adiacente. 

 
a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori, prin 

rupere, calcare, taiere, scoatere din radacini, etc.;  
b) accesul in incinta a persoanelor insotite de animale de companie; 

Municipiul Campulung va asigura dotarea Bazinului de Inot si va 
asigura personalul de intretinere a echipamentelor si instalatiilor din dotarea bazinului, 
de mentinere a curateniei, de supraveghere, de igienizare si de mentinere in stare 
normala de functionare a bazinului. 

Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot , sa ia toate 
masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de 

ale 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, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfec
si deratizare, ori de cate ori este necesar.  

Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara 
orelor de acces a publicului in incinta bazinului.  

 

Administratorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a 
canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele 

In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, 
administratorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea 

re administratorul este 
obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de 
Inot se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie cu 

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 

c) accesul persoanelor neautorizate in zona de siguranta a Statiei de reglare – 
masurare gaze naturale, precum si a Punctului de transformare din incinta Bazinului de 

Administratorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru 

a) distrugerea sau degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbusti, flori, prin 

rsoanelor insotite de animale de companie;  
Municipiul Campulung va asigura dotarea Bazinului de Inot si va 

asigura personalul de intretinere a echipamentelor si instalatiilor din dotarea bazinului, 
de igienizare si de mentinere in stare 

Administratorul are obligatia ca, in incinta Bazinului de Inot , sa ia toate 
masurile necesare pentru asigurarea si mentinerea conditiilor de igiena cerute de 

ale 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, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie 

Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara 



Art. 20. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum s
ingroparea acestora in incinta Bazinului de Inot . 

 

 
Art. 21. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de 

avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza: 
- la incalcarea regulilor de igiena pre
- sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in 

incinta bazinului de inot;  
- la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, 

persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsa. 
Art. 22. (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 bazinului va consemna printr
verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate. 

Art. 23. Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in 
vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori. 
 

Administrarea resurselor financiare

Art. 24. Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în 
vederea funcţionării bazinului de inot sunt asigurate din: 

- bugetul local al municipiului Campulung: contravaloarea utilităţilor (apă, 
energie electrică, gaze, salubritate, substanţe chimice pentru tratarea şi 
dezifectarea apei), alte materiale pentru intretinerea curenta necesare asigurarii 
conditiilor optime de functiona

- din donaţii şi sponsorizări; 
- din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de legislaţie în vigoare. 
Art. 25. Sumele incasate din tarifele percepute pentru intrarea la bazinul de inot 

se fac venit la bugetul local. 
 
 

 
Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum s

ingroparea acestora in incinta Bazinului de Inot .  

CAPITOLUL III. 
Sancţiuni 

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 

la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, 
ate vor suporta integral paguba produsa.  

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 

Personalul de deservire şi pază a bazinului va consemna printr
verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate. 

Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in 
ine suportarea consecintelor de catre faptuitori. 

CAPITOLUL IV. 
Administrarea resurselor financiare 

 
Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în 

vederea funcţionării bazinului de inot sunt asigurate din:  
local al municipiului Campulung: contravaloarea utilităţilor (apă, 

energie electrică, gaze, salubritate, substanţe chimice pentru tratarea şi 
dezifectarea apei), alte materiale pentru intretinerea curenta necesare asigurarii 
conditiilor optime de functionare a bazinului de inot, dotari, etc.
din donaţii şi sponsorizări;  
din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de legislaţie în vigoare. 

Sumele incasate din tarifele percepute pentru intrarea la bazinul de inot 
 

 

Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau 

Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de 

vazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;  
sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in 

la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, 

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 

Personalul de deservire şi pază a bazinului va consemna printr-un proces 
verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate.  

Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in 
ine suportarea consecintelor de catre faptuitori.  

Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în 

local al municipiului Campulung: contravaloarea utilităţilor (apă, 
energie electrică, gaze, salubritate, substanţe chimice pentru tratarea şi 
dezifectarea apei), alte materiale pentru intretinerea curenta necesare asigurarii 

re a bazinului de inot, dotari, etc. 

din alte surse constituite în condiţiile prevăzute de legislaţie în vigoare.  
Sumele incasate din tarifele percepute pentru intrarea la bazinul de inot 



 

Respectarea prevederilor 

Art. 26. Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul regulament, administratorul, 
personalul angajat si beneficiarii bazinului de inot vor fi obligati sa respecte prevederile 
Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate pentru reluarea activitatii d
natatie in bazinele acoperite in aer liber din Romania prevazut in ANEXA 4 din Ordinul 
nr. 310/708 din 18 mai 2021 si vor lua toate masurile de aplicare a acestora pe tot 
parcursul functionarii bazinului de inot.
 

Art. 27. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de 
modificările de natura tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Campulung.

 
 

 

 

CAPITOLUL V. 
Respectarea prevederilor Ordinului nr. 310/708 din 18 mai 2021

 
Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul regulament, administratorul, 

personalul angajat si beneficiarii bazinului de inot vor fi obligati sa respecte prevederile 
Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate pentru reluarea activitatii d
natatie in bazinele acoperite in aer liber din Romania prevazut in ANEXA 4 din Ordinul 
nr. 310/708 din 18 mai 2021 si vor lua toate masurile de aplicare a acestora pe tot 
parcursul functionarii bazinului de inot. 

CAPITOLUL VI. 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de 

modificările de natura tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Campulung. 

Primar, 
Elena – Valerica LĂSCONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordinului nr. 310/708 din 18 mai 2021 

Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul regulament, administratorul, 
personalul angajat si beneficiarii bazinului de inot vor fi obligati sa respecte prevederile 
Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate pentru reluarea activitatii de 
natatie in bazinele acoperite in aer liber din Romania prevazut in ANEXA 4 din Ordinul 
nr. 310/708 din 18 mai 2021 si vor lua toate masurile de aplicare a acestora pe tot 

Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de 
modificările de natura tehnica, tehnologica şi legislativa, prin Hotărâre a Consiliului 



 
Nr. 20692 din 15.07.2021 
 
 
 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
 si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung 

 
 
 

Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 
alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului. 
 Incepand cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 
instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 
coronavirusului SARS-Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 
195/2020. 
 Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 
inot.  

Prin Hotararea nr. 22 din 31.03.2020
a luat act de incetarea contractului de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre 
Municipiul Campulung si S.C. Edilul C.G.A. S.A. Campulung
Bazinului Municipal de Inot in administrare
 Raportat la prevederile art. 129 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes lo
atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului, supun spre aprobare proiectul de hotarare alaturat cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Bazinului Municipal 
regulament prevazut in anexa, parte integranta a proiectului de hotarare.
 
 
 

Primarul Municipiului Campulung,

 
 
 
 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare

si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung 

Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 
alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului. 

nd cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 
instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 

Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 

r. 22 din 31.03.2020, Consiliul Local al Municipiului Campulung 
contractului de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre 

Municipiul Campulung si S.C. Edilul C.G.A. S.A. Campulung si a 
Bazinului Municipal de Inot in administrare proprie. 

Raportat la prevederile art. 129 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes lo
atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului, supun spre aprobare proiectul de hotarare alaturat cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Bazinului Municipal 
regulament prevazut in anexa, parte integranta a proiectului de hotarare.

Primarul Municipiului Campulung, 
Elena Valerica LASCONI 

 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung  

Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 
alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului.  

nd cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 
instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 

Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 

, Consiliul Local al Municipiului Campulung 
contractului de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre 

si a aprobat preluarea 

Raportat la prevederile art. 129 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local si exercita 
atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului, supun spre aprobare proiectul de hotarare alaturat cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung, 
regulament prevazut in anexa, parte integranta a proiectului de hotarare. 



Nr. 20875 din 15.07.2021 
                                                                        

                                                                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare

 si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung 
 
Avand in vedere:  

- Hotararea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020
deliberativa Consiliul Local al Municipiului C
de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre Municipiul Campulung si S.C. Edilul 
C.G.A. S.A. Campulung 
administrare proprie; 
 Tinand seama de prevederile art
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local si exercita 
atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului; 
 Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 
alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului. 
 Incepand cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 
instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 
coronavirusului SARS-Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 
195/2020. 
 Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 
inot.  

Prin Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului 
privind condiţiile necesar a fi 
acoperite şi în aer liber din România, prevazut in ANEXA 4
 In acest scop a fost elabora
functionarea Bazinului Municipal de Inot, regulament prezentat in Anexa la prezentul 
raport de specialitate. 
 Fata de cele prezentate se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
aprobarea proiectului de hotarare cu privire la regulamentul de organizare si functionare 
a bazinului de inot. 
 

Direcția Economică și Fiscală,
Director executiv, 

Violeta IARCA 
 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                        

Elena Valerica LASCONI

RAPORT DE SPECIALITATE  
hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare

si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung 

Hotararea Consiliului Local nr. 22 din 31.03.2020 prin care autoritatea
deliberativa Consiliul Local al Municipiului Campulung ia act de incetarea 
de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre Municipiul Campulung si S.C. Edilul 

 si aproba preluarea Bazinului Municipal de Inot in 

Tinand seama de prevederile art. 129 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local si exercita 

nistrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 

Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 

, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului. 
Incepand cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 

instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 
Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 

rdinul Ministerului Tineretului si Sportului a fost aprobat Regulamentul
privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele 
acoperite şi în aer liber din România, prevazut in ANEXA 4. 

In acest scop a fost elaborat Regulamentul cu privire la organizarea si 
functionarea Bazinului Municipal de Inot, regulament prezentat in Anexa la prezentul 

Fata de cele prezentate se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
de hotarare cu privire la regulamentul de organizare si functionare 

ția Economică și Fiscală, 
 

Serviciul de dezvoltare urbana,
Consilier superior, 

Roxana TATULESCU

 

                            Se aprobă,  
                         Primar 

Elena Valerica LASCONI 
 

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
si functionare a Bazinului Municipal de Inot Campulung  

prin care autoritatea 
ampulung ia act de incetarea contractului 

de asociere nr. 2747/772/30.01.2014 incheiat intre Municipiul Campulung si S.C. Edilul 
aproba preluarea Bazinului Municipal de Inot in 

. 129 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora consiliul local are 
initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local si exercita 

nistrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 

Bazinul Municipal de Inot, situat in cartierul Grui, strada Ion Dragalina, face 
parte din domeniul public al UAT Municipiul Campulung si reprezinta un ansamblu 

, constructii, instalatii si dotari ce intra in componenta bazinului.  
Incepand cu data de 13.03.2020, activitatea bazinului de inot a incetat ca urmare a 

instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei determinata de evolutia raspandirii 
Cov 2, decretata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

Deschiderea bazinul de inot contribuie la satisfacerea interesului public al 
cetatenilor Municipiului Campulung prin asigurarea accesului la activitati sportive de 

a fost aprobat Regulamentul 
respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele 

t Regulamentul cu privire la organizarea si 
functionarea Bazinului Municipal de Inot, regulament prezentat in Anexa la prezentul 

Fata de cele prezentate se propune Consiliului Local al Municipiului Campulung, 
de hotarare cu privire la regulamentul de organizare si functionare 

Serviciul de dezvoltare urbana, 
Consilier superior,  

Roxana TATULESCU 


