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ROMÂNIA  ANEXA NR. 1 

JUD. SATU MARE                                           LA HOTĂRÂREA NR. 28 2020 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

Regulamentul 

de organizare şi funcţionare  

a Campingului „ŞTRAND TERMAL” Tăşnad 

 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. – Campingul este o structură de primire turistică destinată să asigure 

cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajat încât să permită acestora să 

parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte 

servicii specifice acestui tip de unitate. 

Art.2. – În acest camping sunt situate: 

a) recepţia; 

b) spaţiu amenajat pentru pregătirea şi servirea mesei  

     (grill barbeque şi chiuvete); 

c) un grup sanitar comun, compartimentat pe sexe dotat cu duşuri cu apă 

caldă; 

d) tablouri electrice dotate cu prize pentru racordarea rulotelor. 

Art.3. – (1) Administrarea campingului este asigurată de Serviciul de 

Administrare a Domeniului Public şi Privat.  

(2) Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat este condus de un 

şef de serviciu.  

(3) Taxele care se aplică în zona de campare se stabilesc prin hotărârea 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad. 

(4) Campingul este deschis în fiecare an în perioada 1 mai - 30 septembrie, 

între orele 800 - 2200 .  

Art.4. – (1) Accesul în incinta campingului se face contra cost după 

înregistrarea solicitantului la recepţia campingului.  

          (2) Este interzis accesul în camping a persoanelor care nu pot face dovada plăţii 

cazării.  

 Art.5. – Accesul în camping a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau sub influenţa drogurilor, precum şi a celor care au o ţinută neadecvată, 

murdară şi urât mirositoare, este interzis.  

 Art.6. – În incinta campingului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi 

respectarea normelor igienico-sanitare.  

 Art.7. – Este interzisă introducerea în incinta campingului a animalelor de 

companie.  

 Art.8. – (1) Focul deschis în camping este interzis, cu excepţia locurilor special 

amenajate.  

 (2) Este interzisă distrugerea vegetaţiei din incinta campingului. 

 Art.9.– Asigurarea securităţii şi integrităţii bunurilor turiştilor este în sarcina 

acestora. 
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 II. REGULI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR DE CAMPARE. 

Art.10. – Locurile de campare se folosesc pentru instalarea cortului sau a 

rulotei şi pentru parcarea mijlocului de transport .  

 Art.11. – (1) Ocuparea locului de campare se face după înregistrarea 

solicitantului la recepţia campingului şi după achitarea taxei corespunzătoare. 

 (2)   Taxa se calculează pe baza unui tarif/mp./zi.  

 (3) Declararea cortului în cazul montării este obligatorie, iar suprafaţa declarată 

trebuie să fie conformă cu realitatea.  

 (4)  O zi de cazare începe la ora 1200 a zilei sosirii şi se termină la ora 1200 a 

zilei următoare. 

(5) Nedemontarea cortului după ora 1200 a zilei de campare achitate, atrage 

plata taxei corespunzătoare locului pentru cort. 

 Art.12. – (1) Personalul de la recepţia campingului este obligat să asigure 

completarea formularului: „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării” şi înscrierea tuturor 

turiştilor campaţi în evidenţele operative, la sosirea acestora. 

 (2) Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe 

baza actelor de identitate. Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act 

de identitate. 

           (3) Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în 

cazurile în care sunt însoţiţi de părinţi sau reprezentanţii legali, cu excepţia celor 

aflaţi în drumeţii, tabere, excursii, concursuri sau alte acţiuni similare, însoţiţi de 

cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective. 

 Art.13. – După îndeplinirea formalităţilor de mai sus, turiştii vor ocupa locul 

de campare indicat de către personalul de la recepţie, primind şi o tăbliţă cu un număr 

de identificare, tăbliţă care va fi amplasată pe cort respectiv rulotă, într-un loc vizibil.  

 Art.14. – Instalarea cortului sau a rulotei în alte zone decât cele amenajate este 

interzisă. 

 Art.15. – Persoanele campate cu cortul sau cu rulota prezintă la cererea 

organelor de control: tăbliţa cu numărul de identificare a poziţiei ocupate, actele 

doveditoare a serviciilor plătite, precum şi actul de identitate pe baza căruia s-au făcut 

înregistrările.  

 Art.16. – Căile principale de acces  în camping se păstrează libere pentru 

trecerea  maşinilor de intervenţie: salvare, pompieri şi poliţie, în cazurile de urgenţă. 

 Art.17. – Resturile de alimente, ambalajele de la alimente şi alte reziduuri, se 

depun în recipientele destinate acestui scop.  

                       

 

            III. REGULI PRIVIND ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ. 

Art.18. – Paza campingului este asigurată permanent de personalul propriu, de 

către Poliţia Locală  a Oraşului Tăşnad şi de către personalul jandarmeriei (Grupa de 

Supraveghere şi Intervenţie Jandarmi Tăşnad) 

         Art.19.– Asigurarea ordinii şi liniştii publice în camping revine Primăriei 

Oraşului Tăşnad, cu sprijinul Poliţiei Locale a Oraşului Tăşnad, a Poliţiei Oraşului 

Tăşnad, a personalului jandarmeriei (Grupa de Supraveghere şi Intervenţie Jandarmi 
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Tăşnad) şi a personalului administrativ din cadrul Serviciului de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat. 

         

 

             IV. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI. 

Art.20. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie 

şi atrage răspunderea contravenţională a persoanei vinovate. 

(2) Încălcarea prevederilor art. 4, art. 11  alin (1), (3), (5), art. 12  se 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 800 lei. 

(3) Încălcarea prevederilor art. 5, art. 6, art. 7, art.14 se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 200 la 800 lei. 

(4) Încălcarea prevederilor art.15, art.17 se sancţionează cu amendă 

contravenţională  de la 150 la 400 lei. 

(5) Încălcarea prevederilor  art. 8  se sancţionează cu amendă contravenţională 

de la 400 la 800 lei. 

(6) Încălcarea prevederilor art.16 se sancționează cu amendă contravențională 

de la 500 la 800 lei 

 Art.21. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de 

Primarul Oraşului Tăşnad şi de împuterniciţii acestuia, de Poliţia Locală a Oraşului 

Tăşnad, de personalul  jandarmeriei  (Grupa de Supraveghere şi Intervenţie Jandarmi 

Tăşnad) şi de Poliţia Oraşului Tăşnad. 

Art.22. – Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea în 

termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data 

comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

LEONTIN SĂLĂJAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


