
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL --

HOT ĂRÂREA nr.S~
din data de 14 aprilie 2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a
Regulamentului de ordine interioară ale Campingului "Ştrand Termal" Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 6437/2016 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. 51/2006 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.
95512004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
71/2002 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. 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.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.2l5/200l a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Campingului "Ştrand

Termal" Tăşnad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă Regulamentul de ordine interioară a Campingului "Ştrand

Termal" Tăşnad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
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ANEXA NR. 1_.-/
LA HOTĂRÂREA NR. ~ /2016

Regulamentul
de organizare şi funcţionare

a Campingului "ŞTRAND TERMAL" Tăşnad

1. 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

(griII 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) Campingul este deschis în fiecare an în perioada l mai - 30 septembrie,
între orele 800 - 2200 •

ArtA. - (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.



II. REGULI PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR DE CAMPARE.
Art.l0. - Locurile de campare se folosesc pentru instalarea cortului sau a

rulotei şi pentru parcarea mijlocului de transport .
Art.l1. - (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 12°° a zilei sosirii şi se termină la ora 12°0a

zilei următoare.
(5) Nedemontarea cortului după ora 1200a 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.lS. - 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 Postului de 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 Postului de Jandarmi Tăşnad şi a personalului administrativ din zonă.
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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. 8, art. 11 alin (1), (3), (5), art. 12, art.16

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.!5, art.!7 se sancţionează cu amendă

contravenţională de la 150 la 400 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 Postului de Jandarmi Tăşnad şi de Poliţia Oraşului Tăşnad.

Art.22. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 212001 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.
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ROMÂNIA
JUD. SATUMARE
ORAŞUL TĂŞNAD
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ANEXANR.~
LA HOT ĂRÂREA NR.~ / 2016

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 8°° - 22°0 şi este destinat cazării turiştiIor 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 Tacut 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 rezi duri 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 turiştii 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);



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 minori lor 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 fumizorii 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!
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