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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind suspendarea activităţii bazinelor de înot – piscine din incinta  

Miniparcului acvatic, oraş Techirghiol 

 

 

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

06.07.2020, 

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

– Soceanu Iulian,  

            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, 

 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. 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

AVIZAT, 

       SECRETAR GENERAL, 

        DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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NUMĂR EMITENT:  

10627 Mini-parc acvatic 

DATA DESTINATAR:  

 

01.07.2020 Primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  

 

 

         Având în vedere, starea de alertă COVID-19, conform ordinului Ministerului 

Tineretului și Sportului nr.619 din 12 iunie 2020 și a ordinului Ministerul Sănătăți 

nr. 1077 din 12 iunie, Anexa nr.4 privind condițiile necesare a fi respectate pentru 

reluarea activității de natație în bazinele în aer liber din România, este necesară 

alocarea de sume suplimentare necesare achiziției de dispozitive de dezinfectare, 

panouri informative, pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor care să contină apă 

cu clor, digitizarea practicilor administrative și angajarea de personal, pentru 

prevenirea unor situații neplăcute ce pot fi generate de pandemia covid-19, și pentru 

o mai bună protejare a populației , vă propun, ca în sezonul 2020, miniparcul acvatic 

să nu își desfășoare activitatea. 

 

 

                                                                                              Șef formație muncitori, 

                                                                                       BÎRSAN  GABRIEL - MIHAI 

 
 
 
 
 
 

 

Rezolutie Primar: 
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PRIMAR 

SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 
 

APROBAT AVIZAT VĂZUT 
 

 

  

 

Stadiu rezolvare document: 
 


