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957 din 20.02.2018
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare și funcționare a obiectivului “PLAJA
GHIOROC”, din Comuna Ghioroc, județul Arad
Consiliul Local al comunei Ghioroc, județul Arad, întrunit în ședința ordinară din data de
.........................;
Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI de
organizare și funcționare a obiectivului “Plaja Ghioroc” , din comuna Ghioroc, județul Arad, proiect din
inițiativa Primarului;
Luând în discuție referatul Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr:
820/14.02.2018.
Având în vedere prevederile legislative:
- Ordonanța Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/ 15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilorcadru de aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În baza dispozițiilor art. 9, art.10, art.36, alin. (2) lit. c) și lit. d), alin.(5) lit. a),alin. 6) lit. a), pct. 15, alin.
9) și art. 123 alin. 1) și 2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
completările ulterioare;
-votul consilierilor locali prezenți la ședință: “pentru”____,”împotrivă”____, abțineri”_______.
În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) și art.49 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1-Se aprobă REGULAMENTUL de organizare și funcționare a obiectivului “Plaja Ghioroc”, din
comuna Ghioroc, județul Arad, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Se aprobă angajarea, pentru perioada sezonului estival 1.05.-15.09.al fiecărui an , de personal
calificat în funcția de salvamar, prin contract de prestări servicii sau prin participarea la cursuri de
specialitate a personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în baza Legii nr.
53/2003-Codul Muncii, pentru buna funcționare a obiectivului “Plaja Ghioroc”.
Art.3- Cu ducerea la îndeplinire și comunicarea prevederilor prezentei Hotărâri, autorităților interesate,
se însărcinează Secretarul Comunei Ghioroc .

PRIMAR,
POPI-MORODAN CORNELIU

SECRETAR,
CISMAS GHEORGHE
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Anexa nr. 1
la HCL nr. ..................
REGULAMENT
de organizare și funcționare a obiectivului “PLAJA GHIOROC”,
din Comuna Ghioroc, județul Arad
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea obiectivului
“Plaja Ghioroc” , din comuna Ghioroc județul Arad, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie
îndeplinite pentru asigurarea acestui serviciu.
(2) Administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc” se desfăşoară sub autoritatea
Consiliul Local al comunei Ghioroc, prin persoanele împuternicite de către primarul comunei Ghioroc,
care are drept scop satisfacerea nevoilor populației din comuna Ghioroc și județul Arad în condițiile
realizării strategiei în domeniu, pe plan local.
CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE A OBIECTIVULUI „PLAJA GHIOROC” DIN
COMUNA GHIOROC , JUDEȚUL ARAD.
ART. 2
Administrarea obiectivului “Plaja Ghioroc”, din comuna Ghioroc este în subordinea Consiliului Local al
comunei Ghioroc şi are ca obiectiv principal furnizarea către populația comunei Ghioroc și a județului
Arad a unui serviciu de agrement de calitate, concomitent cu asigurarea protecţiei sănătăţii oamenilor şi
a mediului înconjurător, dar și a conservarii și dezvoltarii tuturor componentelor acestei activități.
ART. 3
(1) În conformitate cu prevederilor H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare
a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc”
urmărește asigurarea :
a) bunei funcționări, prin dotarea și completarea plajei cu nisip, afânarea ei zilnic și menținerea
curățeniei;
b) dotării (și menținerea integrității) cu bănci de grădină, coșuri de gunoi/pubele, cișmele pentru apă
potabilă, camping, locuri de joacă pentru copii, platformă depozit pentru deșeuri și gunoaie, teren volei,
sonorizare radio, barcă de salvare, dușuri, colaci de salvare;
c) cabinelor de duş şi grupurilor sanitare;
d) delimitării locurilor distincte pentru înot, atât pentru adulţi ,cât şi pentru copii;
e) verificării adâncimii apei din zonele destinate adulţilor şi copiilor;
f) numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare;
g) conservării pe timp de iarnă a acestor bunuri;
h) curăţării zilnice a luciului de apă și înlăturarea corpurilor plutitoare din zonele de înot.
i) luarea masurilor ce se impun pentru înlăturarea posibilitatilor (posibilelor cauze ale producerii înecului
) privind producerea înecului,
j) condiții optime de agrement pentru cetățenii veniți la plajă.
(2) Administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc” este organizată și
funcționează pe baza următoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii publice
b) responsabilitatea față de cetăţeni
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c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător
d) calitate şi continuitate
e) tarife echitabile-accesibile față de toți utilizatorii
f) nediscriminarea şi egalitatea de tratament aplicate tuturor utilizatorilor
g) promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, întreținere și exploatare a obiectivului
“Plaja Ghioroc” administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor
publice afectate acestei activități , întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului public al obiectivului.
ART. 4
Administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc” trebuie să îndeplinească, la
nivelul utilizatorilor, principalele atribuții cuprinse în prezentul REGULAMENT aprobat de Consiliul
Local al comunei Ghioroc.
ART. 5
Administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc” presupune îndeplinirea
următoarelor atribuții:
a) întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului “Plaja Ghioroc” clădiri, terenul de volei, vestiare, cabine de duș, grupuri sanitare, bănci de grădină și orice alt mobilier
stradal, camping, etc.-cu excepția celor administrate de către alte persoane juridice cu capital privat;
b) întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, energie electrică, etc.)
c) asigurarea lucrărilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum și a
lucrărilor de pregătire pentru iarnă a ștrandului.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA OBIECTIVULUI “PLAJA GHIOROC”
Gestiunea obiectivului “Plaja Ghioroc”
ART. 6
Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul
funcţionării obiectivului “Plaja Ghioroc” intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,
conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
ART. 7
Gestiunea obiectivului “Plaja Ghioroc” se realizează prin intermediul aparatului propriu al primarului
comunei Ghioroc.
ART. 8
Activitatea de administrare, întreținere și exploatare a obiectivului “Plaja Ghioroc” se realizează în
conformitate cu principiile enunţate în Legea nr. 326 / 2001 a serviciilor publice de gospodărie
comunală, cu modificările ulterioare; H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de
aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat de interes local.
ART. 9
În asigurarea măsurilor de organizare, administrare, întreținere și exploatare a obiectivului“Plaja
Ghioroc” , autoritatea administrației publice locale, prin cele două componente ale sale - Consiliul Local
, ca și for legislativ, și Primăria comunei Ghioroc , ca și for executiv - controlează gestionarea serviciului
în condiții de eficiență și rentabilitate ,și păstrează prerogativele privind promovarea politicilor și
strategiilor de dezvoltare a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului.
Componentele obiectivului “Plaja Ghioroc”
ART. 10
Dotările obiectivului sunt:
-suprafața totală de teren = mp;
-construcție –clădire administrativă unde vor funcționa:
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- punctul medical;
- salvamarul,
- administratorul ștrandului,
- construcție WC public;
- platforma dușuri;
- platforma depozitare deșeuri și gunoaie.
- teren plaje;
- camping
- parcare auto;
- mașina pentru curățat nisipul;
- teren volei pe nisip;
- barca pentru salvamar (și curățenie luciu de apă);
- acces auto pentru parcare-aprovizionare și intervenție;
- instalație iluminat ;
- bănci de grădină;
- coșuri gunoi;
- scenă evenimente;
- loc de joacă pentru copii;
- punct observare salvamar;
- umbrele plajă,
ART. 11
Administratorul obiectivului “Plaja Ghioroc” are următoarele atribuții:
a) afișează la loc vizibil REGULAMENTUL de organizare și funcționare al obiectivului “Plaja
Ghioroc”, din comuna Ghioroc, județul Arad;
b) asigură integritatea balizelor de marcare a zonelor pentru îmbăiere;
c) asigură paza şi menținerea integrității bunurilor din dotare;
d) întreţinerea luciului apei, curăţarea acestuia de corpurilor plutitoare, îndepărtarea vegetaţiei
subacvatice și menținerea în stare de funcţionare a zonelor de înot;
e) asigură existenţa si funcționarea posturilor de prim ajutor și salvamar;
f) asigură crearea posibilității de participare operativă la acţiunile de salvare a persoanelor aflate în
pericol de înec;
g) asigură îndeplinirea normelor legale în vigoare privind dotarea și folosirea ambarcaţiunilor de
agreement nautic;
h) asigură funcționarea tuturor utilităților și repararea ,la nevoie , a acestora;
i) asigură evacuarea deșeurilor menajere prin unitățile de profil;
j) asigură procurarea și montarea indicatoarelor privind limitele uzuale în zonele de înot pentru adulți si
copii ,și a indicatoarelor pentru avertizarea pericolelor de înec în lac la adâncimi mai mari;
ART.12
Regulamentul privind “Plaja Ghioroc” are în vedere închirierea, vânzarea și concesionarea prin licitație
publică , a unor suprafețe de teren agenților economici privați, pentru asigurarea , de către aceștia , de
servicii de agrement/alimentație/servicii de cazare.
ART.13
Agenții economici își vor desfășura activitățile autorizate în conformitate cu legislația specifică în
vigoare, deservind cetățenii veniți la plajă, fără a fi subordonați administratorului ștrandului.
ART.14
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Agenții economici vor păstra ordinea și curățenia în sfera lor activitate, dar și pe suprafețele care au altă
destinație.
Agenții economici au obligația de a încheia contracte cu operatorii de servicii de salubrizare acreditați
pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, sau de alt fel ,ce rezultă din desfășurarea activităților
lor.
Neîncheierea contractelor de salubrizare duce automat la retragerea autorizației de funcționare a
agenților economici aflați în această situație.
Utilizarea obiectivului “Plaja Ghioroc”
ART.15
Intrarea cetățenilor în incinta obiectivului “Plaja Ghioroc” este gratuită, garantată tuturor utilizatorilor
și fără discriminare.
Singura taxă care se va percepe este „Taxa de parcare”, taxă care se stabilește anual de către Consiliul
Local al comunei Ghioroc în Anexa V din Hotărârea ce privește Taxele și Impozitele locale.
ART.16
Programul de funcționare al serviciilor destinate cetățenilor, inclusiv al agenților economici privați, va fi
unic și va fi afișat la loc vizibil.
ART.17
(1)Administratorul ștrandului are dreptul de a nu permite accesul în incinta ștrandului a persoanelor în
stare de ebrietate, care tulbură ordinea și liniștea publică în incinta obiectivului, care au provocat daune
patrimoniului și care nu respectă normele de igienă personală, etc.
(2) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile oferite
de obiectivul “Plaja Ghioroc” .

ART.18
Obiectivul “Plaja Ghioroc” va funcționa în program de sezon estival, în fiecare zi a săptămânii, în
perioada 01.05-15.09 a anului .
ART.19
(1) Este interzisă:
a)-intrarea-parcarea autovehiculelor și a motoretelor, motoscuterelor, etc., pe plajă.
b)-deplasarea cu autovehicule ,motorete, motoscutere, etc., pe aleile pietonale;
(2)Parcarea autovehiculelor și a motoretelor, motoscuterelor în incinta obiectivului “Plaja Ghioroc” se
va face numai în locurile special amenajate în acest scop.
ART. 20
Accesul cetățenilor la serviciile obiectivului
(1) Accesul utilizatorilor la zonele de înot va fi gratuit,
(2) Accesul copiilor la zonele de înot destinate lor va fi monitorozat de către părinții sau aparținătorii
acestora;
(3) Primăria comunei Ghioroc va asigura personal calificat (salvamar), precum și dotarea punctului de
prim ajutor, în vederea prevenirii și eliminării pericolului de înec.
(4) Se interzice:
a) accesul în zonele de înot a persoanelor aflate în stare de ebrietate, precum și a celor care nu respectă
normele de igienă personală;
b) aruncarea în lac a oricăror obiecte care ar putea degrada suprafața acestuia sau ar putea altera calitatea
apei;
ART. 21
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(1) Accesul utilizatorilor la vestiare și la cabinele de duș este gratuit.
(2) Cabinele de duș și grupurile sanitare vor fi racordate la sisteme de alimentare cu apă, sau la sisteme
proprii de alimentare cu apă
(3) Cabinele de duș și grupurile sanitare vor fi racordate la sistemul de canalizare (colectare ) pentru
apele uzate ale comunei Ghioroc, sau prin construirea de bazine vidanjabile, astfel încât acestea să nu
polueze solul, apele sau lacul.
(4) Numărul maxim de persoane care vor utiliza simultan cabinele de duș nu va depăși capacitatea
proiectată și autorizată sanitar.
(5) Administratorul obiectivului va asigura întreținerea curățeniei și igienei cabinelor de duș și a
grupurilor sanitare.
(7) Se interzice distrugerea sau degradarea instalațiilor sanitare, instalațiilor electrice, etc., cu care sunt
utilate vestiarele, cabinele de duș și grupurile sanitare.
ART. 22
(1) Terenul de volei și terenul de fotbal de pe plajă vor fi folosite conform destinației acestora. Accesul
pe terenul de volei și terenul de fotbal de pe plajă va fi liber și neîngrădit în cadrul programului de
funcționare adoptat.
ART. 23
Tariful de închiriere pentru folosirea luciului de apă (art. 12, lit. b) de către operatorii care au capital
privat pentru ambarcațiuni fără motor este de 200 lei/buc./an, indexat cu indicii anuali ai creșterii
prețurilor de consum, comunicați de Institutul Național de Statistică al României.
ART. 24
(1) Primăria comunei Ghioroc va întreține în bună stare obiectivul, va face toate reparațiile curente
necesare, sau va dezafecta și va înlocui, atunci când este cazul, băncile de grădină , mobilierul stradal, și
orice alte dispozitive destinate jocului copiilor, amplasate în incinta ștrandului.
(2) Se interzice:
a) distrugerea, degradarea sau murdărirea bunurilor din incinta Plajei Ghioroc (construcții de orice
natură, mobilier urban, etc);
b) accesul în incinta ștrandului cu mijloace de transport care ar putea distruge aleile carosabile;
c) distrugerea marcajelor sau schimbarea sensului acestora;
d) înscrierea oricăror însemne pe băncile de grădină, pe mobilierul stradal și peorice alte obiecte depuse
în incinta ștrandului, încrustarea de însemne pe trunchiurile arborilor, lipirea, scrierea sau expunerea de
afișe, anunțuri în alte locuri decât cele permise de către autoritatea administrației publice locale, precum
și afișarea sau inscripționarea realizate de către persoane neautorizate;
e) perturbarea ordinii și liniștii publice în incinta obietivului Plaja Ghioroc;
f) accesul pe plajă cu animale de companie;
g) accesul pe lac pentru ambarcațiunile cu motor.
ART.25
(1) Primăria comunei Ghioroc răspunde de realizarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații
curente ale instalațiilor de utilitate publică din incinta ștrandului (instalații de alimentare cu apă, energie
electrică, etc).
(2) În cazul în care instalațiile de utilitate publică necesită remedieri, personalul din aparatul propriu al
primarului desemnat pentru administrarea Plajei Ghioroc va informa imediat conducerea Primăriei
Comunei Ghioroc în vederea luării măsurilor necesare.
(3) Se interzice degradarea sau deteriorarea instalațiilor de utilitate publică (instalații de alimentare cu
apă, canalizare, energie electrică,etc.;
ART.26
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În vederea asigurării lucrărilor de colectare și transport al deșeurilor strânse din incinta Plajei Ghioroc,
Primăria comunei Ghioroc va încheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu
operatorul acestui serviciu .
ART. 27
(1) Autoritatea administrației publice locale va asigura dotarea ștrandului cu un număr suficient de
coșuri/pubele de gunoi.
ART. 28
Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor, precum și arderea sau îngroparea acestora în incinta
ștrandului.
ART. 29
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să fie informaţi despre modul de funcţionare a obiectivului “Plaja Ghioroc”, despre deciziile luate în
legătură cu acest serviciu de către Consiliul Local al comunei Ghioroc;
b) să beneficieze, fără discriminare, de acces la serviciile oferite de către obiectivul “Plaja Ghioroc”,
precum și de acces la unitățile din incinta obiectivului, administrate de către alte persoane juridice cu
capital privat;
c) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate autorităţilor administraţiei publice
locale cu privire la nereguli în administrarea, întreținerea și exploatarea obiectivului “Plaja Ghioroc”;
ART. 30
Utilizatorii au următoarele obligaţii:
a) să respecte regulile de acces în incinta ștrandului;
b) să nu provoace tulburarea liniștii și ordinii publice în incinta ștrandului;
c) să respecte cu strictețe toate interdicțiile stabilite prin prezentul regulament de
organizare,administrare, întreținere și exploatare a obiectivului “Plaja Ghioroc”;
d) să contribuie la protejarea și conservarea patrimoniului din incinta obiectivului “Plaja Ghioroc” prin
manifestarea unui comportament civilizat, de respect față de mediul înconjurător și valorile de orice
natură care constituie patrimoniul ștrandului, și implicit al comunei.
CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE ŞI TRANZITORII
ART. 31
Acest regulament se supune dezbaterii publice şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la aprobare.
ART. 32
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică,
tehnologică şi legislativă, prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Ghioroc .
CAPITOLUL V

SANCȚIUNI
ART. 33
Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie, în măsura în care ,potrivit legii
penale, nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (4), lit a), art. 21 alin. (7), art. 24 alin. (2) lit. a), b), d), și e) și art.
25 alin. (3) cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice și de la 500 lei la 2500 lei pentru
persoanele juridice;
b) încălcarea prevederilor art. 19 alin.(1) lit. a) si b), art. 24 alin. (2) lit. g) si art. 28, cu amenda de la 200
lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice;
c) încălcarea prevederilor art.20 alin.(4) lit. b, art. 24 alin. (2), lit. c) si f), cu amenda de la 500 lei la
1000 pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.
ART. 34
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Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul REGULAMENT se face de către
Primarul comunei Ghioroc, viceprimar, împuterniciții primarului și Biroului Poliției comunei Ghioroc.
La stabilirea și aplicarea contravențiilor se va ține seama și de prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată cu completările ulterioare.
ART. 35
Primăria comunei Ghioroc va folosi următoarele tarife:
(1) Taxa pentru folosirea WC-ului public = 5 lei
(2) Taxa pentru folosirea domeniului public pentru diverse activități 0,5 lei/metru patrat/zi
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