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HOTĂRÂRE 

privind suspendarea activității bazinelor de înot – piscine din incinta  

Miniparcului acvatic, oraş Techirghiol 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in ședința extraordinara din data de 

06.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian, avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 , 3. 

            Având în vedere: 

− Ordinul nr. 619/1077/12.06.2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a 

fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în 

aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, 

pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea 

desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a 

activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților 

de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, 

− Referatul de specialitate nr.10627/01.07.2020, 

 Vazand prevederile art. 129, alin.7 lit. “f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;      

 In temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 – Se suspendă activitatea bazinelor de înot – piscine din incinta Miniparcului acvatic, 

oraş Techirghiol, pe perioada sezonului estival 2020, in vederea prevenţiei raspandirii COVID 19. 

 

           Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 12 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 06.07.2020. 

Nr. 104. 
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