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ROMÂNIA                                                                      ANEXA NR. 2 

JUD. SATU MARE                                          LA HOTĂRÂREA NR. 28/2020 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

CAMPING “ŞTRAND TERMAL” TĂŞNAD 
 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 
 

Prezentul regulament stabileşte condiţiile de şedere a turiştilor în incinta 

campingului şi respectarea lui este obligatorie.    

Campingul este deschis în fiecare an în perioada 1 mai – 30 septembrie 

între orele 800 - 2200 şi este destinat cazării turiştilor cu cortul sau rulota. 

Dotările campingului sunt: 

- recepţia;  

- spaţiu amenajat pentru pregătirea şi servirea mesei (grill barbeque şi chiuvete); 

- un grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, dotat cu duşuri cu apă caldă; 

- tablouri electrice dotate cu prize pentru racordarea rulotelor; 

- reţea de iluminat public. 

Persoanele campate cu cortul sau rulota au următoarele obligaţii: 

- să prezinte 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; 

- să respecte liniştea publică pe toată durata şederii în camping; 

-    să asigure securitatea şi integritatea bunurilor personale;       

- să anunţe la recepţie orice defecţiune observată în dotarea campingului; 

- să nu lase copiii nesupravegheaţi; 

- să păstreze curăţenia pe tot teritoriul campingului; 

- să depună resturile de alimente/ambalaje de la alimente şi alte reziduri în 

recipientele destinate acestui scop; 

- să păstreze curăţenia grupurilor sanitare, după utilizare să le lase în stare curată 

astfel încât să poată fi utilizate şi de ceilalţi turişti; 

-   să aibă un comportament adecvat astfel încât să nu deranjeze pe ceilalţi turişti 

cazaţi în camping; 

 

În camping este interzis (ă): 

-    cazarea de către turişti a  altor persoane care nu sunt înregistrate; 

- activităţile deranjante, zgomotoase, inclusiv ascultarea muzicii la volum 

ridicat; 

- focul deschis cu excepţia locurilor special amenajate; 

- conectarea la tablourile electrice a rulotelor şi a aparatelor cu instalaţii electrice 

defecte şi a consumatorilor electrici mari (reşouri, radiatoare şi fierbătoare); 
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- introducerea materialelor inflamabile sau toxice; 

- blocarea căilor de acces de către maşini sau rulote; 

      -   accesul cu animale de companie; 

      -   distrugerea vegetaţiei din incintă; 

- spălarea autovehiculelor; 

- camparea minorilor neînsoţiţi de către cei în drept. 

Turistul este răspunzător faţă de unitate pentru daunele provocate personalului, 

clădirilor şi echipamentelor campingului; 

Administraţia campingului nu este răspunzătoare de eventuale întreruperi de 

utilităţi (apă , curent) cauzate de furnizorii acestora. 

Administraţia campingului nu pune la dispoziţia turiştilor lemne de foc. 

Perfectarea cazării implică respectarea regulamentelor campingului. 

 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim un sejur cât mai plăcut! 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

LEONTIN SĂLĂJAN 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


