ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 110 din 24.06.2015
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind
înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze
Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui
serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 10801 din 22.06.2015 înaintată de
către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum
şi raportul de specialitate nr. 10802 din 22.06.2015 al Biroului JuridicContencios;
Văzând avizul favorabil nr. 31 din 24.06.2015 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 113 din
24.06.2015 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10895 din
24.06.2015 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea
activităţii de picnic, ale Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi ale
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”a”, şi alin. 3, lit. ”b”, ale alin.
6, lit. „a”, ale art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
85/2015, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului
Sportiv şi de Agrement „Moldova”, după cum urmează:
a) art. 12, alin. 1, lit. „b”, se modifica şi se completează şi va avea
urmatorul cuprins:
„b) taxa de intrare va fi de 50% din tariful prevazut la art. pentru:
minori cu varsta cuprinsa intre 3 ani-14 ani, cu conditia ca insotitorii
acestora sa faca dovada varstei minorului (Certificat de naştere);

pensionari, sub condiţia de a face dovada acestei calitaţi (cupon de
pensie şi act de identitate”
b) art. 12, alin. 1, lit. „c”, se completează şi va avea următorul cuprins:
„c) copiii in varsta pana la 3 ani inclusiv şi persoanele cu handicap au
intrarea libera cu conditia ca insotitorii acestora sa faca dovada varstei
sau a încadrarii in grad de handicap, după caz.”
c) art. 12, alin. 4 se completeaza şi va avea urmatorul cuprins:
„(4)Pentru accesul în zona de picnic utilizatorii vor plăti un tarif de
folosire a foişoarelor în cuantum de 40 lei/ 4 ore (foişoare cu 6-8 locuri)
şi respectiv de 60 lei/4 ore (foişoare cu 12-14 locuri), cu acces la utilităţi
şi grătar. Dupa expirarea celor 4 ore, în cazul în care utilizatorii doresc
prelungirea duratei, plata se va face cu ora, la tariful de 10 lei/ora
(foişoare cu 6-8 locuri) şi 15 lei /ora (foişoare cu 12-14 locuri) . Durata
se calculează de la ora predarii efective a foisorului, iar predarea
acestuia se face pe baza actului de identitate al utilizatorului.
d) art. 22, lit. „r” se completează şi va avea urmatorul cuprins:
”r) în bazine sau în jurul bazinelor la o distanţă mai mică de 1,5 m se
interzice:
consumarea alimentelor de orice fel,
consumarea băuturilor alcoolice şi oricăror bauturi îmbuteliate în
ambalaje de sticla,
jocul cu mingea.”
e) art. 23 se completează şi va avea urmatorul cuprins:
”Răspunderea pentru integritatea corporala atat în incinta Ştrandului
cat şi în cazul utilizării locurilor de joaca, a pistei de role, pistei de bicilete
revine in totalitate utilizatorului sau insotitorului. Proprietarul nu isi asuma
responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către
beneficiarii activităţilor organizate în Complex, respectiv nu va acorda
despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube
morale sau materiale. Responsabilitatea pentru acestea revine exclusiv
utilizatorului.”
f) art. 25 se completează şi va avea urmatorul cuprins:
” i)să nu tulbure liniştea publică , prin producerea de zgomote sau prin
folosirea oricărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare,
sau să utilizeze muzica ambientala cu conotaţii vulgare, rasiale sau
sexuale.”
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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