
ROMANIA          - PROIECT -                 AVIZAT 
JUDETUL ARAD         SECRETAR  
MUNICIPIUL ARAD             Lilioara Stepanescu  
CONSILIUL LOCAL  

Nr.78/27.03.2017 
 

H O T  R Â R E A  nr._____ 
din ___________________ 2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a zonelor de agrement 
 
 

 Având în vedere ini iativa Primarului Municipiului Arad, exprimat  în Expunerea de motive nr. 
15393/10.03.2017, 

Analizând raportul Direc iei Comunicare, Serviciului societi comerciale monitorizarea serviciilor 
de utilit i publice, înregistrat sub nr. 15394/10.03.2017, 

Luând în considerare prevederile Hot rârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad, 
privind atribuirea direct  c tre SC RECONS SA Arad i aprobarea documenta iei de atribuire direct  prin 
concesiune a serviciului comunitar de utilitate public  pentru administrarea, amenajarea, între inerea i 
exploatarea zonelor de agrement trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad i ale Hot rârii nr. 453/2016 
a Consiliului Local al Municipiului Arad, 

inând seama de prevederile  art. 3 alin. (1) lit. c) i ale art. 7 din Ordonan a Guvernului  României 
nr. 71/2002, privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 3/2003, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, 

 inând seama de adresa nr. 383 /2016 a SC RECONS SA Arad, înregistrat  la Prim ria 
Municipiului Arad cu nr. 7796/2016, prin care comunic  proiectul Regulamentului de organizare i 
func ionare a zonelor de agrement trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad,  

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, a administra iei publice locale, republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD  
H O T  R Â R E  

 
Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare a zonelor de agrement trand Neptun i 

Patinoar Municipal Arad, prev zut în anexa, care face parte integrant  din prezenta hot râre. 
Art.2. La data intr rii în vigoare a prezentei hot râri se abrog  prevederile Hot rârii  nr.109/2011 a 

Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare a 
Serviciului Public Zone de Agrement, Caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare şi Func ionare a 
Zonelor de Agrement şi Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

Art.3. (1) Se aprob  modificarea Anexei la Hot rârea nr. 180/2015, în sensul înlocuirii sintagmei 
”A1 - acces în zona pietonal ” cu ”A1 – acces în zona III”. 

(2) Celelalte prevederi ale Hot rârii nr. 180/2015, privind modificarea tarifelor în zonele de 
agrement trand Neptun i Patinoarul Municipal Arad, r mân nemodificate. 

Art.4. Prezenta hot râre se va aduce la îndeplinire de c tre SC RECONS SA i se va comunica, celor 
interesa i, prin grija Serviciului Administra ie Public  Local . 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDIN                  SECRETAR 

 
E.B./E.B.            PMA – S1 - 01 

 



Anexa la Hotărârea nr. ________ 
a Consiliului Local al Municipiului Arad  

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNC IONARE 
A ZONELOR DE AGREMENT 

 
Prezentul regulament se emite în baza competen elor generale pe care le are autoritatea  

public  local  în ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat al municipiului  Arad. 
 
Cap. I. Dispozi ii generale  
 
Art.1.  În sensul prezentului regulament, prin „Zone de agrement” se în eleg suprafe ele de teren 
situate în Municipiul Arad, ocupate de Ştrandul “Neptun” şi Patinoarul Artificial, cu construc iile, 
utilajele şi dot rile aferente, zone destinate petrecerii pl cute a timpului liber, pentru distrac ie şi 
recreere.  
 
Art.2.  Accesul în zonele de agrement se face contra cost, prin plata biletului de intrare (şi a br rii 
de acces pentru zona I şi II) sau a abonamentului, conform prezentului regulament.  
 
Art.3.  Desf şurarea activit ilor specifice zonelor de agrement este coordonat  şi gestionat  prin  
operatorul S.C. RECONS S.A.  
 
Cap. II. Programul de func ionare a zonelor de agrement  
 
Art.4.  În cadrul zonei de agrement Ştrand “Neptun” se stabilesc trei zone:  
Zona I – Zona Ştrandului adul i şi tineret, delimitat  conform Studiului de fezabilitate aprobat prin 
Hot rârea nr. 176/2007 a Consiliului Local al Municipiului Arad;  
Zona II – Zona Ştrandului copii şi vârstnici; 
Zona III - Zona comercial  şi Zona c su elor de agrement;  
 
Art.5. (1) Programul de func ionare a Ştrandului “Neptun” pentru perioada 01.05 - 01.06 (şi pentru 
perioada 01-30.09 în caz de timp favorabil) este urm torul:  
Zonele I şi II:  Luni          13,00 - 21,00 

Mar i– Duminic     09,00 - 21,00  
Zona III:      Luni – Duminic     09,00 - 05,00  
(2) În zonele I şi II, agen ii economici pot lua ultima comand  cu o or  înainte de închiderea zonei 
unde se afl  amplasat spa iul comercial.  
(3) Accesul în zonele I şi II se face pân  la ora 20,00 şi accesul în zona III se face pân  la ora 24.00 
(În cazul autoriz rii func ion rii de c tre autorit ile locale a unor discoteci în spa ii închise, în 
zilele de func ionare a acestora orarul se prelungeşte pân  la ora 02,00).  
 
Art.6. (1) Programul de func ionare a Ştrandului “Neptun” pentru perioada 01.06 – 31.08 este 
urm torul:  
Zonele I şi II: Luni         13,00 - 22,00 

Mar i– Duminic    08,00 - 22,00  
Zona III:      Luni – Duminic    08,00 - 05,00  
(2) În zonele I şi II, agen ii economici pot lua ultima comand  cu o or  înainte de închiderea zonei 
unde se afl  amplasat spa iul comercial.  
(3) Accesul în zonele I şi II se face pân  la ora 21,00 şi accesul în zona III se face pân  la ora 03,30.  



(4) În func ie de condi iile atmosferice, programul de func ionare pentru zona I poate fi prelungit 
pân  la 30.09. 
Art.7. Programul de func ionare a Ştrandului “Neptun” pentru perioada 01.09 - 30.04 este:  
Zonele I şi II   Închis 
Zona III  Luni – Duminic   10,00 – 22,00  (În cazul autoriz rii func ion rii de c tre 
autorit ile locale a unor discoteci în spa ii închise, în zilele de func ionare a acestora, orarul se 
prelungeşte pân  la ora 02,00).  
 
Art.8.   Accesul în incinta Ştrandului “Neptun” este reglementat astfel:  

1. PIETONAL – pentru publicul vizitator,  pe cele dou  c i de acces - podul Decebal şi 
pasarela pietonal , conform programului prev zut la art. 5, 6 i 7;  

2.   AUTO, în urm toarele situa ii: 
a) pentru autovehiculele care deservesc aprovizionarea agen ilor economici, se permite 

accesul cu respectarea urm torului orar: între orele 7.00 – 12.00, de luni pân  sâmb t , pe calea de 
acces asfaltat  în acest sens, cu viteza maxim  de 5 km/h, pân  la limita evit rii oric rui pericol;  

b) fac excep ie de la aceste prevederi, cu respectarea restric iilor de circula ie enun ate mai 
sus, vehiculele Pompierilor, Salv rii, Poli iei, Protec iei Civile, Jandarmeriei, Poli iei Locale atunci 
când sunt la interven ie, ale unit ilor de interven ie ENEL, COMPANIA DE AP , Servicii de 
telecomunica ii, E-ON GAZ, precum şi maşinile de serviciu ale Prim riei Municipiului Arad;  

c) vehiculele care transport  persoane cu handicap, în baza cardului – legitima ie, emis de 
organele competente;  

d) agen ii economici care îşi desf şoar  activitatea în zona de agrement, chiriaşii sau 
proprietarii  c su elor de agrement pot intra în incinta parc rii ştrandului cu mijloace de transport 
auto cu plata tarifului de parcare auto în limita locurilor de parcare disponibile în zona parc rilor 
amenajate;  

e) chiriaşii şi proprietarii c su elor pot intra în incinta ştrandului cu autovehicule proprietate 
personal , gratuit, luni şi joi, între orele 07:00 – 11:00; 

f) accesul ATV-urilor în incinta ştrandului este interzis;  
g) accesul auto şi sta ionarea autovehiculelor pe aleile pietonale sunt interzise.  

 
Art.9.   (1) Programul de func ionare a Patinoarului Artificial, în perioada 01 noiembrie - 30 martie 
(în func ie de condi iile atmosferice), este urm torul:  

Luni – Joi : 12.00 – 21.30, cu urm toarele serii:  12.00 – 13.30; 14.00 – 15.30; 16.00 – 
17.30; 18.00 – 19.30; 20.00 – 21.30  
 Vineri - Sâmb t : 10.00 – 23.30, cu urm toarele serii: 10.00 – 11.30; 12.00 – 13.30; 14.00 – 
15.30;16.00 – 17.30; 18.00 – 19.30; 20.00 – 21.30; 22.00 – 23.30 

Duminic : 10.00 – 21,30,  cu urm toarele serii: 10.00 – 11.30; 12.00 – 13.30; 14.00 – 15.30; 
16.00 – 17.30; 18.00 – 19.30; 20.00 – 21.30 
(2) În afara perioadei specificat  la alin. (1), patinoarul va func iona ca baz  de agrement (teren de 
fotbal, baschet, volei etc.)  
 
Cap. III. Sistemul de plată, reguli aplicabile:  
 
Art.10. Obliga iile de plat  ce revin utilizatorilor, pentru accesul în zonele de agreement, se 
realizeaz  într-una din urm toarele modalit i:  
(1) Pentru persoanele fizice, accesul în zonele de agrement este permis pe baz  de bilet sau 
abonament.  
(2) Pentru agen ii economici şi salaria ii acestora, administra ia bazelor de agrement va elibera 
legitima ii de acces gratuit în zonele în care îşi desf şoar  activitatea, în baza declara iei pe proprie 
r spundere a angajatorului privind legalitatea raporturilor de munc . Legitima ia astfel eliberat  va 
fi retras  dac  personalul posesor al acesteia pierde calitatea de angajat al agentului economic.  



(3) Pentru eliberarea legitima iei de acces, agentul economic trebuie s  prezinte declara ia pe 
propria r spundere privind legalitatea raporturilor de munc  şi actul de identitate al angajatului.  
(4) Pentru de in torii c su elor de agrement, administra ia zonelor de agrement va elibera gratuit 
câte trei legitima ii de acces în zona III. 
 
Art.11. (1) Închirierea c su elor, cabinelor, terenurilor i spa iilor comerciale se face prin licita ie 
public , dup  exercitarea dreptului de preem iune al de in torului.  
(2) Închirierea c su elor, terenurilor, a teraselor i spa iilor comerciale se face pentru un an, iar 
închirierea cabinelor se face pentru un sezon. 
(3)  Închirierea terenului de sport se face prin achitarea tarifului de închiriere la casierie.   
 
Art.12. Proprietarii/chiriaşii c su elor şi agen ii economici vor pl ti utilit ile lunar, pe baza citirilor 
efectuate de c tre reprezentantul serviciului, împreun  cu beneficiarul, la sfârşitul fiec rei luni.  
 
Art.13. Valorile tarifelor de intrare şi închiriere sunt cuprinse în Anexa la Hot rârea nr.180/2015 a 
Consiliului Local al Municipiului Arad.  
 
Cap. IV. Obliga iile utilizatorilor zonelor de agrement  
 
Art.14.  În incinta zonelor de agrement, utilizatorii au obliga ia respect rii urm toarelor reguli:  
1) s  nu deterioreze şi s  nu distrug  bunurile din dotarea zonelor de agrement;  
2) s  p streze ordinea şi liniştea într-un cadru civilizat, pentru men inerea climatului de agrement şi 
odihn ;  
3) s  depun  resturile menajere sau de alt  natur  în locuri special amenajate în acest scop;  
4) s  nu produc  foc deschis decât în locurile special amenajate şi cu respectarea normelor PSI;  
5) s  nu intre  în zona de agrement în afara programului de func ionare; 
6) s  respecte regulile de utilizare a fiec rui sector din fiecare zon  de agrement luat  în parte;  
7) s  se ab in  de la s vârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, 
expresii jignitoare sau vulgare, amenin ri cu acte de violen  împotriva persoanelor sau bunurilor 
acestora, de natur  s  tulbure ordinea şi liniştea public  sau s  provoace indignarea cet enilor ori s  
lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a institu iilor publice;  
8) s  p r seasc  zona de agrement nu mai târziu de ora stabilit  de închidere;  
9) s  consume produse alimentare şi b uturi numai în locurile special destinate;  
10) s  respecte dispozi iile Hot rârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.9/2011 privind 
aprobarea regulamentului de desf şurare a activit ilor comerciale, cu modific rile i complet rile 
ulterioare;  
11) s  intre pe pista patinoarului doar echipat cu patine şi s  prezinte tichetul de intrare;  
12) s  p streze tichetul de intrare pân  la ieşirea de pe patinoar;  
13) s  respecte indica iile primite de la supraveghetorul patinoarului;  
14) s  p r seasc  patinoarul, la terminarea seriei (perioad  de 90 minute), pentru a putea fi ref cut  
ghea a;  
15) s  respecte programul prev zut pentru seriile de acces pe pista patinoarului;  
16) accesul pe patinoar pentru încep tori este permis doar în zona prev zut  pentru aceştia;  
17) copiii cu vârst  mai mic  de 5 ani au acces doar înso i i de persoane care au echipament adecvat 
pentru patinaj;  
18) nu sunt admise jocuri specifice (hochei) decât în zonele de patinoar amenajate special; 
19) s  respecte regulile de igien  sanitar  la utilizarea bazinelor şi a grupurilor sanitare din zonele 
de agrement;  
20) s  supravegheze copiii minori, mai ales în zona bazinelor;  
21) în scopul respect rii regulilor igienei generale, înainte de a utiliza bazinele vizitatorul este 
obligat s  fac  duş;  



22) este interzis  frecventarea zonei bazinelor dac  persoana prezint  simptome de boli 
dermatologice, escoria ii şi leziuni de piele, chiar dac  pielea este protejat  cu orice fel de 
pansamente medicale;  
23) este interzis  fric ionarea pielii cu unguente şi creme înainte de frecventarea bazinelor;  
24) este interzis accesul copiilor în bazinele pentru tineret, pentru înot şi în bazinul cu valuri, f r  
supraveghere;  
25) este interzis accesul în bazine f r  echipament adecvat;  
26) este interzis jocul cu mingea în afara zonelor special amenajate;  
27) este interzis s ritul în bazine;  
28) accesul în incinta ştrandului „Neptun” se face în baza elementului de acces în incint , de tip 
„br ar ”, fixat pe mân  sau a cardului - abonament;  
 
Art.15. În incinta ştrandului, agen ii economici au următoarele obliga ii:  
a) s  între in  cur enia pe domeniul public în raza lor de responsabilitate (spa ii, teren închiriat sau 
concesionat);  
b) s  amenajeze terenurile închiriate (concesionate) pân  la data de 20 aprilie;  
c) s  depun  resturile menajere în locurile special amenajate, în func ie de natura deşeurilor şi s  
achite tariful de salubritate;  
d) s  respecte programul de aprovizionare al unit ii, prev zut în prezentul regulament;  
e) s  nu întreprind  acte sau fapte menite a împiedica buna desf şurare a activit ii celorlal i agen i 
economici din ştrand;  
f) s  nu tulbure liniştea public  prin producerea de zgomote sau prin folosirea oric rui aparat, obiect 
sau instrument muzical la intensitate mare;  
g) difuzarea muzicii pe terase în spa ii deschise este permis  pân  la ora 22, 00, iar dup  aceast  or  
va fi permis  doar în spa ii închise, cu respectarea prevederilor legale. 
Art.16. În activitatea de  administrare a Zonelor  de Agrement, S.C. RECONS S.A. este obligat  s  
îndeplineasc  indicatorii de performan , astfel:  

a) între inerea cur eniei drumurilor şi aleilor din incinta zonelor administrate se efectueaz  în 
tot timpul anului pe toat  durata zilei, în scopul p str rii unui aspect salubru al domeniului 
public; 

b) dezinsec ia şi deratizarea se va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare; 
c) amenajarea, între inerea şi înfrumuse area zonelor verzi se vor realiza astfel încât s  

îndeplineasc  func iile pentru care au fost create:  
c1) func ia ecologic - urm rindu-se aplicarea de m suri pentru combaterea polu rii apei, 

solului şi a aerului;  
c2) func ia de utilitate public  - asigurându-se condi ii pentru odihn , agrement, jocurile de 

copii, prin între inerea în stare bun  de func ionare a utilit ilor din incinta ştrandului şi salubrizarea 
plajei;  

c3) func ia complementar  - asigurându-se condi ii pentru func ionarea normal  comer ului, 
alimenta iei publice;  
d) între inerea bazinelor, duşurilor, grupurilor sanitare se va face respectându-se normele igienico-
sanitare în vigoare:  
    d1) cur area zilnic  a bazinelor de înot de plutitori;  
      d2) schimbarea apei se va face conform normelor de utilizare si func ionare a    bazinelor de 
înot prev zute cu sisteme de tratare-filtrare-recirculare;  
      d3) igienizarea zilnic  a grupurilor sanitare sau ori de câte ori este necesar.  
e) s  asigure urm toarele servicii contra cost: închiriere şezlonguri şi umbrele, garderoba şi casete 
de valori, masa ping-pong;  
f) s  asigure avertizarea scris  şi la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de înec;  



 
g) s  asigure personal calificat în ac iunile de salvare a celor afla i în pericol de înec, precum şi 
func ionarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;  
 h) s  asigure buna func ionare a iluminatului public pe c ile de acces din incinta ştrandului, pe 
aleile pietonale, drumuri asfaltate şi parc ri;  
 i) s  asigure paza la toate por ile de acces în ştrand şi patinoar cu agen i de paz ;  
 j) s  între in  patinoarul şi s  asigure o suprafa  a ghe ii de calitate pentru desf şurarea în bune 
condi ii a activit ii;  
 k) s  cure e şi s  refac  ghea a dup  fiecare serie (perioada 90 minute);  
 l) s  asigure asisten  medical de prim-ajutor pe toat  durata func ion rii patinoarului;  
 m) s  asigure urm toarele servicii contra cost: închiriere patine i ascu it patine;  
 n) între inerea şi exploatarea parc rii aferente patinoarului;  
 o) s  aplice m suri pentru combaterea polu rii fonice, apei, solului şi a aerului;  
 p) s  afişeze la loc vizibil programul de func ionare, orarul seriilor de acces al patinoarului, 
regulamentul de func ionare şi normele de PSI;  
 q) s  asigure personal pentru supravegherea activit ilor desf şurate pe patinoar.  
Cap. V. Calculul tarifului de intrare în zonele de agrement  
 
Art.17. La stabilirea nivelului tarifului pentru biletul i abonamentele de intrare in zonele de 
agrement se vor avea în vedere cheltuielile privind:  
a) energia electric , gaze naturale;  
b) ap , canal, salubrizare;  
c) materiale şi prest ri servicii (piese de schimb) ;  
d) paz , materiale pentru cur enie ;  
e) materiale şi prest ri servicii cu caracter func ional (salvamari, garderobier, asistent, muncitori 
necalifica i şa.);  
f) alte bunuri şi servicii pentru între inere şi func ionare (instala ii interioare şi exterioare, între inere 
gazon natural, mobilier urban, remedieri avarii);  
g) poşt , telecomunica ii;  
h) repara ii curente;  
i) bunuri de natura obiectelor de inventar;  
j) cheltuieli de personal;  
k) cheltuieli cu asisten a medical . 
 
Cap. VI. Sanc iuni  
 
Art.18. (1) Înc lcarea dispozi iilor prezentului Regulament constituie contraven ie, dac  nu este 
comis  în astfel de condi ii încât, potrivit legii penale, s  fie considerat  infrac iune şi se 
sanc ioneaz  dup  cum urmeaz :  
a) cu amend  de la 200 lei la 300 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 pct. 2- lit. a), d) e), f) 
i g) i ale art. 15;  

b) cu amend  de la 150 lei la 200 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 14,  pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 25 i 27;  
           (2) În conformitate cu art. 28, alin (1) din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraven iilor, cu modific rile şi complet rile ulterioare, contravenientul poate achita, în 
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, dup  caz, de la data 
comunic rii acestuia, jum tate din minimul amenzii prev zute în prezentul regulament, agentul 
constatator f când men iune despre aceast  posibilitate în procesul- verbal. 
           (3) Constatarea, stabilirea şi sanc ionarea contraven iilor se face prin procesul-verbal de 
constatare şi sanc ionare a contraven iilor, încheiat de c tre personalul împuternicit prin dispozi ie a 
Primarului Municipiului Arad. 



 
Art.19. Modelul procesului- verbal de constatare şi sanc ionare a contraven iilor este cel aprobat 
prin Hot rârea nr.70/2007, privind adoptarea unui model unic de process - verbal de constatare şi 
sanc ionare a contraven iilor prev zute în Hot rârile Consiliului Local al Municipiului Arad. 
 
Cap. VII. Dispozi ii finale 
 
Art.20. Respectarea şi urm rirea aplic rii Regulamentului se asigur  de c tre Serviciul Zone de 
Agrement din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad. 
 
Art.21. Agen ii economici care func ioneaz  în regim de discotec  vor ob ine avizul de func ionare 
pe baza avizului de la Agen ia pentru Protec ia Mediului, a buletinului de m sur tori a nivelului de 
zgomot şi a unui aviz de la Serviciul Zone Agrement. 
 
Art.22. Dispozi iile prezentei hot râri se întregesc cu prevederile  Legii 61/1991, pentru 
sanc ionarea faptelor de înc lcare a unor norme de convie uire social , a ordinii şi liniştii publice, 
republicat , ale Ordonan ei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, 
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
nr. 15393 / 10.03.2017 

 
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi 
Func ionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim ini iativa de promovare a  
proiectului de hot râre cu urm torul obiect “aprobarea Regulamentului de organizare i 
funcționare a zonelor de agrement trand Neptun i Patinoar Municipal Arad”, în sus inerea c ruia 
formulez urm toarea  

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 
 
 
 

În conformitate cu următoarele: 
- prevederile Hot rârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind 

atribuirea direct  c tre SC RECONS SA Arad i aprobarea documenta iei de atribuire direct  prin 
concesiune a serviciului comunitar de utilitate public  pentru adminsitrarea, amenajarea, 
între inerea i exploatarea zonelor de agrement trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad 

- prevederile  art. 3, alin. (1), lit. c) i ale art. 7 din Ordonan a Guvernului   Nr. 71 din 29 
august 2002, privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- prevederile  Legii  Nr. 51 din  8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilit i 
publice republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 

 
 Având în vedere adresa nr. 383/2016 a SC RECONS SA Arad, înregistrat  la Prim ria 
Municipiului Arad cu  nr. 7796/2016, prin care comunic  proiectul Regulamentului de organizare i 
func ionare a zonelor de agrement trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad i solicit  
aprobarea acestuia de c tre Consiliul Local al Municipiului Arad; 
 

Propun adoptarea, de c tre Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hot râri privind 
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a zonelor de agrement trand Neptun i 
Patinoar Municipal Arad, în forma propus  ca anex  la proiectul de hot râre. 

 
  
 
 
 

       PRIMAR, 
                Gheorghe Falcă 

 



Primăria Municipiului Arad 
Direcția Comunicare  
Serviciul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice 
Nr. 15394 / 10.03.2017 

 
RAPORT 

al serviciului de specialitate 
 

Referitor la: expunerea de motive înregistrat  cu nr. 15393 / 10.03.2017 a Primarului Municipiului 
Arad; 

Obiect: Promovarea proiectului de hot râre privind aprobarea  Regulamentului de organizare i 
funcționare a zonelor de agrement trand Neptun i Patinoar Municipal Arad 
 
Considera ii generale 

Zonele de agrement trand Neptun i Patinoar Municipal Arad sunt administrate de c tre SC 
RECONS SA, în baza Contractului de delegare prin concesiune a serviciului comunitar de utilitate public  
pentru administrarea, amenajarea, între inerea i exploatarea acestora, înregistrat cu nr. _______ 

Prin adresa nr. 383 /2016 a SC RECONS SA Arad, înregistrat  la Prim ria Municipiului Arad cu  nr. 
7796/2016, a fost comunicat proiectul Regulamentului de organizare i func ionare a zonelor de agrement 

trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad, cu solicitarea de aprobare a acestuia de c tre Consiliul Local 
al Municipiului Arad. 

Începând cu data concesiunii serviciului i pân  în prezent au fost respectate prevederile Anexei nr. 3 
a Hot rârii nr. 109/2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i func ionare a Serviciului Public 
”Zone de agrement”, a caietului de Sarcini, Regulamentului de Organizare i func ionare a Zonelor de 
Agrement i Metodologiei de calcul a tarifului de acces în zonele de agrement.  

Pe parcursul derul rii activit ii concesionate, SC RECONS SA a identificat necesitatea adopt rii 
unor reglement ri cu privire la organizarea i func ionarea zonelor de agrement administrate, menite s  
eficientizeze activitatea operatorului economic i s  conduc  la atingerea obiectivelor asumate prin 
contractul de concesiune.  
 
Considera ii juridice 

- prevederile Hot rârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind atribuirea 
direct  c tre SC RECONS SA Arad i aprobarea documenta iei de atribuire direct  prin concesiune a 
serviciului comunitar de utilitate public  pentru adminsitrarea, amenajarea, între inerea i exploatarea 
zonelor de agrement trandul Neptun i Patinoarul Municipal Arad 

- prevederile  art. 3, alin. (1), lit. c) i ale art. 7 din Ordonan a Guvernului   Nr. 71 din 29 august 
2002, privind organizarea şi func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- prevederile  Legii  Nr. 51 din  8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilit i publice 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 

 
Având în vedere aspectele men ionate mai sus, consider m necesar  i oportun  adoptarea unei 

hot râri pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcționare a zonelor de agrement trandul 
Neptun i Patinoarul Municipal Arad , în forma prezentat  în anexa la proiectul de hot râre. 
 

                                                   Viceprimar, 
                                                  Bibarț Călin 

 
                Director executiv,                                      Şef Serviciu,  
                   Barbura Eliza                                                                Neam iu Corneliu 
 

 
 

Vizat, 
Serviciul Juridic, contencios 
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