ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 45
din data de 28 mai 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și control în Zona de
Agrement a orașului Tășnad, pe toată perioada pandemiei generate de virusul SARS-COV-2
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 7960/2020 al Serviciului de administrare a domeniului public şi
privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
Având în vedere pandemia generată de virusul SARS-COV-2 și măsurile recomandate pentru
reducerea impactului pandemiei COVID-19.
Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea
activității de turism în România, cu modificările ulterioare;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru
aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în
anul 2014, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (6) lit. c)-f), precum şi ale art.
139 alin. (1) și (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind măsurile de prevenire și control în Zona de
Agrement a orașului Tășnad, pe toată durata pandemiei generate de virusul SARS-COV-2, conform
Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art. 2 – Prezentul regulament este valabil pe toată perioada pandemiei, perioadă stabilită de
către autoritățile competente.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
IONEL ASTALÎȘ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul admi nistrativ.
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 15
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0
Voturi pentru: 15
Voturi împotrivă: 0
Abţineri: 0

Regulamentului privind măsurile de prevenire și control în Zona de Agrement a
orașului Tășnad, pe toată perioada pandemiei generate de virusul
SARS-COV-2
I. REGULI GENERALE
Art. 1 - Persoanele care accesează Zona de Agrement a orașului Tășnad pe perioada
pandemiei trebuie să respecte:
- prezentul regulament;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Zonei de Agrement aprobat prin H.C.L.
nr. 27/2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Campingului ″ȘTRAND TERMAL”
aprobat prin H.C.L. nr.28/2020;
- toate prevederile actelor normative emise de autorități, valabile la momentul accesării
Zonei de Agrement.
Art.2 – Prevederile prezentului regulament sunt valabile doar din momentul ridicării
interdicțiilor aferente desfășurării activităților descrise ( ex. sportive, fitness, în piscine
și ștranduri ,spații de joacă) și sunt valabile pe toată perioada pandemiei, perioadă
stabilită prin acte emise de autoritățile competente.
Art.3 – (1) Clienții vor respecta cu strictețe toate marcajele de distanțiere socială existente
în Zona de Agrement precum și mesajele prezentate prin stația de radioamplificare a
ștrandului și/sau a panoului publicitar de pe plajă.
(2) Accesul în ștrand se realizează cu asigurarea suprafaței minime de 4 mp pentru
fiecare client (dacă nu sunt membrii aceleași familii) și o distanță minimă de 2 m, între
oricare 2 persoane apropiate.
(3) Înainte de intrarea în ștrand se va efectua triajul epidemiologic a personalului și a
clienților constând în:
a) un triaj observațional ce nu va permite accesul persoanelor care prezintă
simptome de infecție respiratorie (tuse frecventă,strănut sever,rinoree, stare generală
modificată);
b) termometrizarea personalului/ clientilor și dezinfectia mâinilor ;
c) persoanele cu temperatură ≥37,3 ° C sunt considerate suspecte și nu au acces în
ștrand.
(4) Înaintea cumpărării biletului se obține acordul informat al clientului că va respecta
prevederile regulamentelor aplicabile în Zona de Agrement, regulamente puse la intrare la
dispoziția sa, precum și prevederile actelor normative emise de autorități valabile până la
acea dată.
(5) Purtarea măștii, asfel încăt nasul și gura să fie acoperite este obligatorie pentru
personalul ștrandului cu loc de muncă în spațiu închis.
Art. 4 – Se evită orice formă de aglomerare de persoane pe întreg teritoriul Zonei de
Agrement.
Art. 5 – Se vor repecta pauzele impuse de dezinfectarea periodică a obiectelor frecvent
atinse: case de marcat, pos-uri de plată ,mânere uși, căi acces în ștrand și în bazine
,șezlonguri ,toalete , suprafețe utile ale aparatelor fitness și de joacă

Art. 6 – Se vor respecta căile de acces și de ieșire din ștrand, din camping precum și orice
afișaj existent în ștrand la acea dată.
Art. 7 – Se vor respecta indicațiile angajaților ștrandului, ale oamenilor de ordine cu privire
la modul de comportare în incinta ștrandului, în camping și cele de utilizare în siguranță a
bazinelor.
Art. 8 – (1) Ansamblurile de odihnă de pe plajă nu pot fi ocupate pentru depozitare bagaje ,
hrană, sau articole de plajă .
(2) Ansamblurile de odihnă nu se pot reține prin plasarea unor obiecte sau bagaje .
Ele sunt destinate utilizării de către toți clienții ștrandului. Un ansabmlu de odihnă poate fi
utilizat concomitent de către 2 persoane plasate pe diagonală la colțurile mesei sau doar de
membrii aceleași familii. Durata utilizării este restrănsă (maxim 30 minute) timp în care se
acceptă doar servirea hranei asigurându -se astfel posibilitatea folosirii spațiului de cât mai
mulți clienți.
(3) Eliberarea spațiului se face cu curățirea acestuia și îndepărtarea tuturor resturilor
la coșul de gunoi.
(4) Următorul utilizator înainte de a folosi spațiul ,dezinfectează blatul de masă și
șezutul cu soluția de igenizare pusă la dispoziție de către unitate.
Art. 9 – Clienții ștrandului sunt obligați să anunțe conducerea unității de orice formă de
nerespectare a regulamentului, a normelor de comportament pe perioada pandemiei pentru a
fi luate măsurile necesare.
Art.10 – Eliminarea mănușilor și măștilor utilizate se va realiza în locuri special amenajate
sau în recipente de deșeuri distincte.
Art. 11 – Conducerea ștrandului poate oricând limita utilizarea total sau parțial a bazinelor.
În aceste cazuri se vor informa clienții la intrare care vor opta în cunoștiință de cauză
neputând solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare.
Prin stația de radioamplificare se vor reda zilnic următoarele mesaje generale :
► Dezinfectarea mâinilor este obligatorie atât la întrarea cât și la ieșirea din ștrand. Se
recomandă limitarea ieșirii și reintrării în ștrand decât în scopuri foarte justificate.
► Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigenizate .
► Nu strângeți mâna, mențineți o distanță de mai mult de 2 m în timpul unei discuții.
► Strănutați /tușiți în cotul pliului sau într un șervețel pe care să-l aruncați imediat la
gunoi.
► Spălați–vă cât mai des pe mâini cel puțin 20 de secunde.
► Evitați contactul cu persoane suspecte de infecții respiratorii.
► Nu ieșiți din casă dacă prezențați simptome de răceală.
II. REGULI DE UTILIZARE A BAZINELOR

Art.12 – (1) Supraveghetorul de bazin poate interzice intrarea unei persoane suspecte de o
infecție respiratorie și poate impune distanțierea socială între utilizatorii bazinului.
(2) Dușul este obligatoriu la intrarea și ieșirea din bazine accesându–se dușurile
astfel încât
utilizatorul să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și nici un alt utilizator în față.
(3) Este interzisă depozitarea prosoapelor de baie pe suporții laterali și de acces ai
bazinului
(4) Este interzis scuipatul pe jos sau în apa de baie.
(5) Este interzisă joaca cu pistoale de apă.
(6) Se respectă timpul de 20 de minute recomandat unei băi în apa termală.
III. UTILIZAREA GARDEROBELOR ȘI A GRUPURILOR SANITARE
ÎN ȘTRAND ȘI ÎN CAMPING
Art.13 – (1) Este interzis mersul desculț în zona garderobelor și a grupurilor sanitare.
(2) Spălarea mâinilor cel puțin 20 de secunde este obligatorie atât la intrarea cât și
la ieșirea din grupurile sanitare .
(3) În cazul în care toaletele sunt ocupate , așteptarea eliberării uneia se face afară,
în fața clădirii grupului sanitar.
IV. ACCESAREA PUNCTULUI DE PRIM AJUTOR
Art.14 – (1) În punctul sanitar este obligatoriu utilizarea echipamentelor individuale de
protecție prevăzute în măsurile din Ordonanțele de Urgență emise în perioada pandemiei
COVID-19 la toate procedurile medicale efectuate (atăt de cadrul medical cât și de clientul
care nu reprezintă o
urgență medicală)
(2) Se va face proceda la dezinfectarea tuturor suprafețelor utilizate în procedura
medicală și se va aerisi după fiecare client examinat.
(3) Se vor efectua toate înregistrarile aferente actului medical prestat.
(4) În cazul urgențelor medicale dacă intervenția la bolnav este pe plajă se vor lua
măsuri pentru evitarea aglomerării (se acceptă prezența unui singur aparținător al bolnavului
și al unui angajat al ștrandului)
(5) Eliminarea deșeurilor provenite din actul medical și din purtarea
echipamentului de protecție se va face conform normelor aplicabile la acea dată.
V. UTILIZAREA TERENURILOR DE SPORT
Art.15 – (1) Accesul este gratuit la trei terenuri , cel de fotbal pe nisip, cel de volei de plajă
pe nisip și cel pentru tenis cu piciorul cu gazon sintetic. Aceste terenuri se pot folosi doar cu
particparea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună (exceptând persoanele făcând
parte din aceeași familie).
(2) Contra cost se poate închiria terenul de sport multifuncțional dotat și cu instalație
de iluminat nocturnă. Terenul de sport multifuncțional se folosi de cel mult 3 persoane care
nu locuiesc împreună (exceptând persoanele făcând parte din aceeași familie). Rezervările
pentru acest teren se fac la casieria nr.3.
(3) Este interzis fumatul, scuipatul pe jos iar la terminarea mișcării terenurile de
sport se lasă curate, toate deșeurile aruncându–se în recipientele destinate acestui scop.
VI. UTILIZAREA APARATELOR DE FITNESS EXTERIOR
Art.16 – (1) Aparatele de fitness pot fi utilizate doar de persoane făcând parte din categoria
de vârstă și greutate acceptată de producătorul echipamentelor (limitare prin eticheta
aparatului).

(2) Un echipament de fitness poate fi folosit doar de o singură persoană cu
respectarea dezinfectării mâinilor la trecerea de la un echipament de fitness la altul.
(3) Se interzice fumatul ,scuipatul, ,consumul de alimente si băuturi în zona
aparatelor de fitnesss.
VII. UTILIZAREA PARCULUI DE JOACĂ PENTRU COPII
Art.17 – (1) Parcul de joacă poate fi utilizat numai de copii făcând parte din categoria de
vârstă și greutate acceptată de producătorul echipamentelor de joacă.
– (2) Fiecare echipament de joacă poate fi folosit de maxim două persoane deodată cu
respectarea dezinfectării mâinilor la trecerea de la un echipament de joacă la altul.
- (3) În parc se acceptă un singur părinte supraveghetor al copilului care trebuie să
asigure în permanență dezinfectarea mâinilor copilului, înaintea și după folosirea unui
echipament de joacă. Se va respecta între părinți distanța minimă de 2 m.
- (4) Se interzice fumatul ,scuipatul, consumul de alimente și băuturi în zona
echipamentelor de joacă.
VIII. REGULI DE CAMPARE
Art.18 – (1) Camparea cu cortul respectiv cu rulota se face cu asigurarea distanțierii sociale
astfel încât,să se asigure cel puțin un loc liber în stânga și dreapta si nici un alt cort sau
rulotă în față, în limita locurilor existente.
– (2) Se evită aglomerarea la activitatea de pregătirea hranei, la utilizarea
spălătoarelor, grătarelor și a ansamblului de sevire a mesei . Toate suprafețele de lucru
necesare pregătirii hranei
se curăță înainte și după utilizare cu apă cu detergent ,se dezinfectează măinile și se respectă
modul de eliminare a deșeurilor rezultate.
– (3) Pregătirea hranei se face la cort sau rulotă și doar în faza pregătirii termice se
accesează grătarele existente cu condiția să se păstreze un loc de grătar liber între ele.
IX. RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art.19 – (1) Încălcarea prevederilor legate de măsurile prevăzute mai sus ,existente și în
actele normative emise de autorități se sancționează conform prevederilor acestora.
(2) Asigurarea respectării acestor măsuri revine Primăriei Orașului Tășnad, cu
sprijinul Poliției Locale a Orașului Tășnad și a personalului administrativ din cadrul
Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
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