
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 78  din 30.03.2016 
 

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 147/2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al „BAZINULUI DE ÎNOT” 

din Municipiul Roman   
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 6734 din 29.03.2016 iniţiată de dl 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman şi raportul de 

specialitate nr. 6735 din 29.03.2016 al Biroului Juridic-Contencios; 

        Văzând avizul favorabil nr. 32 din 30.03.2016  al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 77 din 

30.03.2016 Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6835 din 

30.03.2016 dat de către Secretarul Municipiului Roman;  

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 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, precum şi ale Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi ale art. 36 alin. (2) lit. d) 

din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din anexa la H.C.L. nr. 147/2012, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al BAZINULUI DE ÎNOT din 

Municipiul Roman, care va avea următorul cuprins: 

„Art.1.  Baza sportivă „Bazin de Înot Roman”este ansamblul alcătuit din 

teren, construcţii, instalaţii şi dotări aferente, respectiv bazinul didactic de înot 

şi saună, care intră în componenţa bazei situate în municipiul Roman, b-dul 

Roman-Muşat, nr. 82 şi care asigură servicii de înot - didactic şi agrement şi 

servicii de saună”;  

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din anexa la H.C.L. nr. 147/2012, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al BAZINULUI DE ÎNOT din 

Municipiul Roman, care va avea următorul cuprins: 

“Art. 2. Baza sportivă este proprietatea Municipiului Roman, iar 

administrarea şi exploatarea acestuia se fac prin Direcţia CLUB SPORTIV 

MUNICIPAL ROMAN”; 



 Art. 3. Se aprobă completarea anexei  H.C.L. nr. 147/2012, Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare al BAZINULUI DE ÎNOT din Municipiul 

Roman, cu un nou capitol II 
1 
care va avea următorul cuprins: 

 

„CAPITOLUL II
1
. UTILIZAREA SAUNEI 

Art.20
1
. Serviciile de sauna se asigura de catre administratorul bazei 

sportive”Bazinul de înot”, în condiţiile prezentului Regulament. 

Art.20
2
.  Accesul la sauna se face pe baza biletului de intrare, eliberat la 

casieria bazei sportive, dupa urmatorul program: 

              Luni- Vineri – 19
00

 -21
00 

              Sâmbătă – Duminică- 17
00

-21
00 

Art.20
3
.  Beneficiarii serviciilor de sauna sunt persoanele care au împlinit 

varsta de 16 ani. 

Art.20
4
. Tariful de utilizare al saunei este inclus în tariful achitat pentru 

serviciile de înot- agrement. 

Art.20
5
. Utilizatorii saunei işi asuma întreaga responsabilitate cu privire la 

riscurile la care se expun cu privire la timpul de expunere la aburi, reglarea 

temperaturii şi starea de sanatate sau afecţiunile de care sufera, administratorul 

neavand nici o raspundere cu privire la aceste riscuri. 

Art.20
6
. Utilizatorii saunei au urmatoarele obligatii: 

1. Pastrarea curateniei si a normelor de igiena; 

2. Înaintea intrării în sauna, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul 

igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş; 

3. cei care folosesc sauna trebuie să utilizeze prosopul pentru a evita 

contactul corpului transpirat cu bancile de lemn; 

4. Să nu intre în sauna cu  bijuterii din metal şi lentile de contact; 

5. Să nu consume bauturi alcoolice; 

6. Să nu deranjeze ceilalţi utilizatori;  

7. Să nu stropescă, cu orice fel de lichid sau substanţă chimică sau ulei 

pentru saune, cuptorul;  

Art.20
7
. Utilizatorii saunei sunt obligati sa respecte Regulamentul de Ordine 

Interioară al Bazei Sportive, care va fi elaborat şi aprobat de administratorul 

bazei sportive, precum şi celelalte prevederi ale regulamentului de Organizare 

si Funcţionare. 

Art. 20
8
. Nerespectarea obligatiilor prevazute, conduce la aplicarea 

sancţiunilor prevazute de art. 21 din Regulament”.  
 

         Art.4. Direcţia „Club Sportiv Municipal Roman” va duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri; 

  Art.5. Secretarul Municipiului Roman va asigura, conform legii,  

comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

         Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                 Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

          Mihai ARMANU                                           Gheorghe CARNARIU 


