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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

        Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013  privind  

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  a 

Complexului de odihna si recreere Strand Vedea 

 

1. OPORTUNITATE 

 

         Prin expunerea  de motive nr. 16986/23.06.2015  primarul municipiului 

Alexandria luand in considerare referatul nr. 3411/23.06.2015 intocmit de 

directorul Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria, avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, propune elaborarea 

unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 

188/25.07.2013  privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare  a Complexului de odihna si recreere Strand Vedea. 

 

2. NECESITATE 

Avand in vedere ca pe perioada sezonului estival a fost demontata 

copertina presostatica care acopera terenul de fotbal din cadrul Complexului 

de odihna si recreere Strand Vedea, costurile aferente intretinerii si 

functionarii terenului de fotbal au scazut. Astfel se propune ca pe perioada cat 

este demontata copertina presostatica ce acopera terenul de fotbal din incinta 

Complexului, pretul de inchiriere al terenului sa fie: 

• 20 lei/ora ziua 

• 30 lei/ora noaptea – dupa aprinderea instalatiei de nocturna 

Pentru a incuraja cetatenii din municipiul Alexandria interesati de 

petrecerea timpului liber in cadrul Complexului sa vina in numar cat mai 

mare si pentru a creste volumul incasarilor, se propune crearea unor noi 

facilitati de acces astfel: 

• Un bilet de intrare cu contravaloarea de 25 lei/zi/persoana, in baza 

caruia persoana respectiva sa beneficieze de acces la bazinul de 

inot, la aparatul multifunctional de fitness, la bazinul jacuzzi si la 

sauna; 

• Un abonament familial cu valoare de 150 lei/luna/30 intrari. 

Epuizarea intrarilor aferente acestui tip de abonament se face 



bifandu-se cate o intrare pentru fiecare membru al familiei 

respective; 

Urmare a achizitonarii si montarii unui aparat multifunctional de 

fitness in incinta Complexului, se impune crearea unui program si a unui tarif 

de utilizare al acestuia. Se propune ca accesul la aparatul multifunctional de 

fitness sa se faca in baza instructiunilor afisate, in tot  timpul programului de 

functionare a Complexului, si dupa achitarea unei taxe de 5 lei/zi/persoana la 

Receptia Complexului. 

Totodata, pentru ca nu au mai fost inregistrate solicitari de desfasurare 

a activitatilor specifice dupa ora 21
00

 si in scopul de a reduce costurile 

aferente functionarii si intretinerii Complexului, se considera oportuna 

modificarea programului pentru utilizarea bazinelor de inot, astfel: 

 “In perioada 1 aprilie – 30 septembrie: 

LUNI – DUMINICA – 9
00

 - 21
00 

JOI – 14
00

 - 21
00

” 

 

3. LEGALITATE 

• Legea nr. 24/2000  privind  normele  de tehnică  legislativă pentru  

elaborarea    actelor  normative; 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere 

Strand Vedea. 

 In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Consiliul Local are initiativă şi hotărăste, în condiţiile 

legii, în toate problemele de interes local. 

        Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va  

intocmi proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 

188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea, care 

impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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