
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.0~
din data de 14 aprilie 2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a "Zonei de
Agrement" a oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 6438/2016 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;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002
privind organizarea şi funcţionarea 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 Ordonanţei Guvernului nr.
7112002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 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. 611 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.36alin. (1) şi (2) lit. a) şi d), ale alin. (3) lit. b), ale alin. (6)
pct. 15 şi 18, precum şi ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a "Zonei de Agrement"
a oraşului Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 44/2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a "Zonei de Agrement" a oraşului
Tăşnad, se abrogă.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi Serviciul de administrare a domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR.~ / 2016

Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Zonei de Agrement

a oraşului Tăşnad

1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Zona de Agrement este destinată satisfacerii necesităţilor de odihnă şi

recreere ale vizitatorilor, precum şi folosirii apei termale în scopuri terapeutice.
Art.2. - În această zonă sunt situate:

a) patru bazine cu apă termală destinate adulţilor;
b) un bazin cu apă termală destinat copiilor;
c) două garderobe dotate cu: cabine de schimb şi grupuri sanitare;
d) Pavilionul de Iarnă format din: piscină cu apă rece în sezonul estival şi

cu apă termală în sezonul rece, garderobă, grup sanitar cu duşuri cu apă
caldă, saună şi un spaţiu de relaxare şi odihnă;

e) un punct de prim ajutor, câte o casă de bilete la fiecare intrare în ştrand,
teren gazonat pentru odihnă şi plajă, terenuri de sport, spaţiu de joacă
pentru copii,grupuri sanitare,locuri de parcare în exteriorul ştrandului,
unităţi comerciale, unităţi de alimentaţie publică, unităţi de cazare, un
complex comercial-agroalimentar .

Art.3. - (1) Administrarea Zonei de Agrement a oraşului Tăşnad 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) Ştrandul Termal este deschis zilnic între orele SOO . 2200, cu excepţia lunilor
mai şi septembrie, când programul de funcţionare este de la ora 800 la ora 2100.

(4) Se interzice accesul persoanelor în incinta ştrandului după ora de închidere
stabilită şi afişată.

Art.4. - (1) Accesul în incinta împrejmuită unde se găsesc bazinele şi
"Pavilionul de lamă", se face contra cost, pe bază de brăţări de unică folosinţă,
înmânate la casierii, diferenţiate zilnic pe culori.

(2) Brăţările se aplică, pe încheietura mâinii, de către controlorii de la intrările
în incinta ştrandului.

(3) Calitatea de elev, student înscris la cursurile de zi şi de pensionar se
dovedeşte pe baza carnetului de elev sau student, având viza anuală valabilă,
respectiv pe baza cuponului de pensie însoţit de actul de identitate.

(4) Copiii având vârsta de până la patru ani au intrarea liberă, cu condiţia ca
însoţitorii acestora să facă dovada vârstei cu certificatul de naştere.

(5) În zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, după ora 1500 în lunile mai şi
septembrie şi după ora 1700 în lunile iunie, iulie şi august, toate categoriile de
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persoane beneficiază de o taxă de intrare redusă, a cărei valoare e stabilită prin
hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Tăşnad.

(6) Este interzis accesul persoanelor, în incinta Ştrandului Termal, dacă acestea
nu deţin brăţări corespunzătoare zilei respective sau brăţări prinse necorespunzător.

(7) Culoarea brăţării corespunzătoare fiecărei zile este stabilită de şeful de
serviciu,

Art.5. - (1) La terasele din interiorul Ştrandului pot fi deserviţi de către
personalul unităţilor de alimentaţie publică doar consumatorii din incintă deţinători
de brăţări având culoarea corespunzătoare zilei respective.

(2) Persoanele cazate la agenţii economici care au terase în interiorul
Ştrandului, au acces la Ştrand doar pe la casieriile Ştrandului, contra cost.

(3) Este interzis agenţilor economici să permită accesul persoanelor în incinta
Ştrandului prin spaţiile deţinute.

Art.6. - Accesul în Ştrand 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.7. - Deschiderea sezonului estival are loc în data de 1 mai a fiecărui an şi
se încheie în data de 30 septembrie a fiecărui an.

Art.8. - (1) Lucrările de construire în Zona de Agrement se fac cu respectarea
normelor igienico-sanitare şi a celorlalte reglementări din domeniu, cu autorizaţia
emisă de Primarul Oraşului Tăşnad.

(2) În perioada I mai 30 septembrie, lucrările se sistează.
Art.9. - Contra cost, se pot pune la dispoziţie şezlonguri pentru plajă.
Art.IO. - În incinta Zonei de Agrement este obligatorie păstrarea curăţeniei şi

respectarea normelor igienico-sanitare.
Art.ll. - Este interzisă introducerea în incinta Ştrandului a animalelor de

compame.
Art.12. - (1) Focul deschis în Zona de Agrement este interzis, cu excepţia

locurilor special amenajate.
(2) Este interzisă distrugerea vegetaţiei din incinta Zonei de Agrement.
Art.13. - Vânzarea şi consumul de seminţe nedecojite în Zona de Agrement

este interzisă.
Art.14. - (1) Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat asigură

încadrarea cu personal, aparatură şi materiale sanitare a Serviciului Public de Salvare
Acvatică şi a postului de prim-ajutor, conform baremului Ministerului Sănătăţii
Publice, având în vedere specificul cazurilor de accidente.

Art.15. - Asigurarea securităţii şi integrităţii bunurilor clienţilor este în sarcina
acestora.

Art.16. - Toate unităţile din Zona de Agrement, la încheierea contractelor de
aprovizionare, trebuie să asigure aprovizionarea în intervalul orar 600_1000, în fiecare
zi a săptămânii, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică când accesul maşinilor de
aprovizionare este interzis cu desăvârşire.
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II. DISPOZIŢII DE FOND
1. REGULI PENTRU FOLOSIREA BAZINELOR
Art.17. - Bazinele cu apă termală destinate adulţilor se folosesc pentru recreere

şi în scopuri terapeutice.
Art.18. - (1) Accesul în bazine se face dinspre capetele prevăzute cu trepte,

numai în costum de baie, inclusiv pentru copii.
(2) Înainte de intrarea în bazine este obligatoriu utilizarea dusului precum şi

trecerea prin bazinele de dezinfectare a picioarelor, fără papuci, şlapi sau alte articole
de încălţăminte.

(3) După folosirea duşului, utilizatorul are obligaţia să închidă robinetul.
(4) În bazine se interzice spălarea cu săpun sau şampon şi efectuarea

manichiurii sau pedichiurii.
Art.19. - Este interzisă intrarea în bazine a persoanelor purtătoare de boli

transmisibile, plăgi deschise, dermite şi dermatoze.
Art.20. - (1) În bazine sau în jurul bazinelor la o distanţă de 1,5 m se interzice:

consumarea alimentelor de orice fel, consumarea băuturilor alcoolice şi fumatul.
(2) În bazine jocul cu mingea şi săritul este interzis.
Art.21. - (1) Accesul copiilor în jurul bazinelor şi în bazinele pentru adulţi, se

face numai cu însoţitor.
(2) În bazinul de copii este interzis accesul adulţilor cu excepţia celor care îşi

supraveghează copiii.
Art.22. - (1) În sezonul estival programul de funcţionare a piscinei cu apă rece

este între orele 900 - 2100.

(2) Se interzice accesul persoanelor în bazine în vederea îmbăierii după ora de
închidere stabilită şi afişată.

Art.23. - În extrasezon funcţionează doar piscina şi sauna din cadrul
Pavilionului de Iarnă între orele 1000 - 1900, cu excepţia zilei de miercuri, zi destinate
igienizării.

2. REGULI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR DE PARCARE.
Art.24. - Staţionarea sau oprirea autovehiculelor în Zona de Agrement este

permisă numai în locuri special amenajate, cu excepţia autovehiculelor care
aprovizionează cu marfă unităţile comerciale şi sunt autorizate în acest sens.

Art.25. -(1) Locurile de parcare se folosesc pentru parcarea tuturor
autovehiculelor, cu excepţia celor a căror masă totală autorizată depăşeşte 3,5 tone, a
celor ce transportă materiale inf1amabile, a celor ce sunt definite transporturi
periculoase şi a celor care produc disconfort.

(2) Este interzisă parcarea vehiculelor cu tracţiune animală în parcări le din
Zona de Agrement.

Art.26. - (1) Ocuparea locului de parcare se face pe baza tichetului de
parcare.

(2) Tichetele de parcare se eliberează pe loc de către încasator.
Art.27. - Tichetele de parcare se amplasează pe bordul vehicul ului într-un loc

vizibil.
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Art.28. - Căile principale de acces în Ştrand se păstrează libere pentru
trecerea maşinilor de intervenţie: salvare, pompieri şi poliţie, în cazurile de urgenţă.

Art.29. - În parcări este obligatorie menţinerea curăţeniei, precum şi respectarea
normelor igienico-sanitare.

3. REGULI PENTRU FOLOSIREA GARDEROBEI.
Art.30. - Garderoba poate fi folosită, în mod gratuit, de către toţi turiştii care se

găsesc în incinta ştrandului .
Art.31. - Cabinele din garderobă se folosesc de către utilizatori numai pentru

schimbarea îmbrăcămintei.

4. REGULI PRIVIND CURĂŢENIA ŞI IGIENIZAREA.
Art.32. - Pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, se

schimbă zilnic cel puţin 1/3 din volumul apei din bazin şi se asigură golirea, spălarea
şi dezinfecţia acestora la cel mult 3 zile.

Art.33. - Pentru bazinele fără recirculare a apei şi fără posibilităţi de
primenire a apei, se asigură golirea, spălarea şi dezinfecţia la cel mult 3 zile şi
umplerea cu apă de calitatea prevăzută în standardele în vigoare.

Art.34. - Resturile de alimente, ambalaje de la alimente şi alte reziduuri, se
depun în recipientele destinate acestui scop.

Art.35. - Recipientele pentru colectarea deşeuri lor menajere se golesc conform
programului stabilit în contractul de furnizare al serviciului de salubrizare.

Art.36. - (1) Toate entităţile economice din Zona de Agrement, indiferent de
specific, trebuie să aibă în dotare pubele proprii de gunoi menajer, în număr şi de
dimensiuni corespunzătoare, care vor fi ridicate de maşina salubrităţii, conform
programului stabilit prin contractul de salubrizare încheiat cu serviciul respectiv.

(2) Personalul acestora va asigura întreţinerea curăţeniei în perimetrul
entităţilor economice.

Art.37. - Este obligatoriu păstrarea curăţeniei pe tot teritoriul Zonei de
Agrement.

5. REGULI DE UTILIZARE A SAUNEI.
Art.38. - Accesul în saună şi la duşuri este permis doar cu ţinută

corespunzătoare.
Art.39. - Este interzis accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice,

drogurilor sau cu boli care pot afecta sănătatea proprie sau a celorlalte persoane.
Art.40. - Înainte de intrarea în saună, este obligatoriu utilizarea duşului.

Art.41 - Consumul de alimente şi băuturi alcoolice, în timpul saunei, sunt interzise.
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III. REGULI PRIVIND ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ.

Art.42. - Asigurarea ordinii şi liniştii publice în Zona de Agrement revine
Primăriei Oraşului Tăşnad, cu sprijinul Poliţiei Locale a Oraşului Tăşnad, a Poliţiei
Oraşului Tăşnad, a Postului de Jandarmi Tăşnad şi a personalului administrativ din
zona Ştrandului.

Art.43. - Paza Zonei de Agrement se asigură permanent de către Poliţia Locală
a Oraşului Tăşnad şi de către personalul Postului de Jandarmi Tăşnad.

Art.44. - (1) Pentru asigurarea unui ambient sonor plăcut sistemul de sonorizare
comun pe întreaga zonă difuzează anunţuri, reclame şi un program muzical adecvat,
zilnic între orele 9°°_21°0.

(2) Agenţii economici sunt obligaţi să respecte programul de difuzare iar în
afara acestui interval pot difuza muzica ambientală.

(3)Terasele din interiorul Ştrandului se eliberează la ora 23°°.
(4) Programele muzicale ale agenţilor comerciali pot fi difuzate numai în spaţii

închise, amenajate corespunzător, cu respectarea reglementărilor legale.
(5) Discotecă se organizează cu respectarea normelor legale privind ordinea şi

liniştea publică.

IV. RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI.
Art.45. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie

contravenţie şi atrage răspunderea contravenţională a persoanei vinovate.
(2) Încălcarea prevederilor art. 3 alin.(4), art. 4 alin. (6), art. 5, art. 12, art.

19, art. 22 alin (2), art. 24, art. 25, art. 28, art. 29, art 39, art. 44 alin. (2), (3), (4) şi
(5) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 800 lei.

(3) Încălcarea prevederilor art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 16, art. 18, art.
20, art. 26 alin. (1), art.35, art. 36, art. 37, art. 41 se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 200 la 800 lei.

(4) Încălcarea prevederilor art. 13, art. 21, art. 27, art. 31, art. 34, art. 38,
art.40 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 la 400 lei.

Art.46. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de
Primarul Oraşului Tăşnad şi de împuterniciţii acestuia, de Poliţia Locală a Oraşului
Tăşnad, de personalul Postului de Jandarmi Tăşnad şi de Poliţia Oraşului Tăşnad.

Art.47. - 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 cel mult 48 de ore 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 ';>bJ"Ul'4-"'~'_,.~·:-:
CONSILIER LV..._ft.~,

ISTV AN PR.n.<JLftQ.
~~

5


