
         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E   

nr. ..……. din ……..2021 
 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de 

sarcini al serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 

curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați 

  

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

___________;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr.____/_______, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr.____/_________, al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunală, comerţ şi privatizare;  

 Având în vedere prevederile art.3 alin.(1), lit. b) și c), art. 5, pct.3 lit. j), art.7 

alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 119/2014 privind aprobarea 

Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, cu 

completările și modificările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. s) din 

Ordonanța de urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările 

ulterioare; 



În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcționare al serviciului de 

întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 

igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Se aprobă Caietului de sarcini al serviciului de întreținere și exploatare a 

zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 

municipiului Galați, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 3 – Art. III din H.C.L. nr.78/11.03.2010 privind modificarea şi completarea 

H.C.L. nr.150/2.11.2000 referitoare la înfiinţarea Serviciului Public „Administrarea 

Domeniului Public” şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al Portului de 

Ambarcaţiuni de agrement, cu modificările și completările ulterioare, își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4  - Art. 48 și art. 72 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al municipiului 

Galaţi, aprobat prin H.C.L. nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local al municipiului Galaţi, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5  - Art. 7 din H.C.L. nr. 281/ 9. 08. 2010 privind  aprobarea caietelor de sarcini 

pe activităţile serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local al municipiului Galaţi și art. 10 din Caietul de sarcini al activităţii 

“Înfiintarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi 

fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de 

schi şi transport pe cablu, a campingurilor”, prevăzut în anexa 8 a H.C.L. nr. 

281/09.08.2010, își încetează aplicabilitatea. 



Art. 6 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.7 - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

 

 

Avizat,  

                                                       Secretarul municipiului Galaţi  

                                                                                        Radu Octavian Kovacs 

 

 

 
Întocmit,  
Daniela Gobiajă/1 ex/22.03.2021 
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       ROMÂNIA                      
  JUDEŢUL GALAŢI                                     
MUNICIPIUL GALAŢI                                                
         PRIMĂRIA 
Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Nr. ……………../…………….……..2021 
 

 
referitor la proiectul de hotărâre privind „aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați” 
 

 
 
Primăria municipiului Galați trebuie să organizeze serviciile de administrare a 

domeniului public și privat, care reprezintă totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-
gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din 
domeniul public și privat, a căror responsabilitate și-o asumă, astfel încât să răspundă, 
într-o manieră eficace, nevoilor comunității gălățene.  

Dintre activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciilor de administrare a 
domeniului public și privat, respectiv întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, Primăria 
trebuie să asigure funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și 
eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente. 

Aceste servicii se realizează prin organizarea și desfășurarea la nivelul 
municipiului Galați a activităților edilitar-gospodărești specifice domeniilor componente 
ale acestor servicii. Astfel, activitățile de organizare și exploatare a activităților de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor la nivelul municipiului Galați sunt specifice sectorului administrării domeniului 
public şi privat.  

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui 
caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu prin care se stabilesc nivelurile de 
calitate și indicatorii de performanță ai serviciului. 

 

Locurile de agrement aflate în patrimoniul municipalității sunt: Lacul “Vânători”, 
Plaja “Dunărea” și Portul de ambarcațiuni de agrement.  

 

Zona de agrement Lacul “Vânători” situată în zona de nord a orașului Galați, cu 
un luciu de apă de 11 ha, Lacul Vânători sau Lacul Partidului, așa cum era denumit 
înainte de anii 90, este amenajat pentru agrement. 

Cei care îl vizitează, pe lângă plaja tradițională, se pot relaxa și la o partidă de 
pescuit sportiv, lacul fiind populat cu caras, crap și biban. 
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Zona de agrement Plaja ”Dunărea” aflată în partea sudică a municipiului Galați a 
fost modernizată prin construirea unor bazine de înot în perioada anilor 1976-1978. 
Restul construcțiilor din zona de agrement au fost ridicate ulterior bazinelor, în anul 
1996. Până în prezent în acest spațiu de relaxare și petrecere plăcută a timpului, 
distracție nu s-a mai intervenit decât pentru efectuarea unor reparații minore. 

Fiind un obiectiv cu o deosebită importanță pentru petrecere plăcută a timpului 
liber (odihnă, recreere și distracție, evadarea din cotidian) presupune crearea unui 
cadru, a unei ambianțe de deconectare. Creșterea preocupărilor pentru materializarea 
dezideratului de odihnă activă  - caracteristică esențială a petrecerii timpului liber în 
societatea modernă – stimulează apariția și dezvoltarea unor servicii specifice, a celor 
de agrement. 

Astfel,  pentru asigurarea unei baze materiale adecvate, a unui personal cu 
pregătire de specialitate, a unor programe cu conținut distractiv-recreativ și a 
mijloacelor de informare a clientelei despre aceste manifestări s-a intervenit asupra 
zonei de agrement Plaja Dunărea pentru modernizarea și reabilitarea acesteia. 

Pentru reabilitare, zona având un istoric și o zonificare prestabilită, s-a intervenit 
prin modernizarea circulațiilor auto, realizarea unei parcări auto limitrofă accesului 
principal și dezvoltarea circulației pietonale. Toate acestea au fost completate de zone 
verzi de aliniament, rigole pentru apa pluvială. 

Modernizarea plajei Dunărea a constat din adaptarea funcțiunilor existente la 
noile tehnologii din domeniu, principalele obiective fiind: zona aquapark (casa poartă, 
piscină valuri, spațiu ethnic, ansamblu aquarelax, tobogane run-out și piscină pentru 
copii), loc de joacă pentru copii, pavilion food-truck, pavilion circular beach-bar, teren 
de sport. 

 

Zona de agrement Portul de Ambarcaţiuni de Agrement are un impact major în 
dezvoltarea turismului şi introducerea municipiului Galaţi pe hărţile de navigaţie de 
specialitate ca şi obiectiv turistic sau punct de vizitare. Prin Regulamentul de organizare 
şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați sunt reglementate și activităţile de agrement nautic ce se desfăşoară în apele 
fluviului Dunărea şi în mod special în Portul de Ambarcaţiuni de Agrement, pentru 
protecţia calităţii apei, a calităţii vieţii şi pentru a supraveghea impactul pe care îl are 
dezvoltarea economică asupra apelor fluviale. 

 

Având în vedere existența la nivelul municipiului Galați a unor reglementări 
punctuale specifice activităților privind zonele de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor (de ex. H.C.L. nr. 78/2010 privind modificarea şi completarea 
H.C.L. nr.150/2000 referitoare la înfiinţarea Serviciului Public „Administrarea 
Domeniului Public” şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al Portului de 
Ambarcaţiuni de agrement) cât și necesitatea de a le corela cu prevederile Studiului de 
fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a domeniului public și 
privat în Municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. nr. 380/2020 se propune Consiliului Local 
al municipiului Galați proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la 
nivelul municipiului Galați.   

 



 3 

Temeiul legal este constituit din  art.3 alin.(1), lit. b) și c), art. 5, pct.3 lit. j), 
art.7 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea 
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 119/2014 privind 
aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, cu 
completările și modificările ulterioare și art. 129 alin. (2) lit.  d), alin. (7), lit. s) din 
Ordonanța de urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 

 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 136 alin.(10) 
din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 

 
 

Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice 
Director, 

Vergiliu VALS  
 
 
 

Serviciul Administrarea domeniului public și privat 
Șef serviciu, 

Dan Dorian BERARU 
 
 
 

Avizatjuridic, 
c.j. Moraru Florin 

 
 
 

 
Compartiment Unitatea de Monitorizare și Reglementare, 
Gobiajă Daniela 

 



 

REFERAT DE APROBARE 

Nr. ................/..........2021  

 
referitor la proiectul de hotărâre privind „aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați” 
 
 
 
 
Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor 
nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al 
acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes 
public local. 
 
La înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a 
domeniului public și privat trebuie avut în vedere respectarea unor cerințe precum: 
adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale și accesul liber la servicii și la 
informațiile referitoare la acestea. 
 
Astfel, desfășurarea activităților edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure atât administrarea și 
gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați în interesul comunității 
locale cât și funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și 
eficiență economică a acesteia. În acest sens, pentru corelarea cerinţelor cu resursele în 
sensul respectării exigențelor de adaptabilitate a serviciilor la cerinţele comunităţilor 
locale, în urma modificările ce intervin în legislația de bază specifică, este utilă o 
corelare a reglementărilor locale. 
 
Serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, ca parte a serviciului de administrare 
a domeniului public şi privat, are în vedere orientarea serviciilor către utilizatori prin 
îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa natural şi/sau construit concomitent cu 
asigurarea de către autoritărle administrației publice locale a reglementărilor, 
monitorizării şi controlului calităţii prestaţiilor şi instituirea unor mecanisme de corecţie 
aplicate operatorului serviciului. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, se consideră oportună adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Galaţi a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați. 
 
 

PRIMAR, 
 

Ionuţ-Florin PUCHEANU 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE 
ȘI EXPLOATARE A ZONELOR DE AGREMENT, A ȘTRANDURILOR, CURĂȚAREA ȘI 

IGIENIZAREA LACURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI GALAȚI 
 

 
CAPITOLUL I- Dispoziții generale 
 
Art.1. Prezentul regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul juridic și 
condițiile în care se desfășoară serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați conform principiilor și reglementărilor prevăzute în următoarele acte 
normative: 
• Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările 
privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare; 

• O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• H.G. nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor de 
prim-ajutor pe plajă; 

• Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Art.2. Serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se desfășoară sub 
autoritatea administrației publice locale, care controlează gestionarea serviciului. 
 
Capitolul II – Definiții 
 
Art. 3. În  sensul  prezentului  regulament,  termenii  şi  expresiile  de  mai  jos  au 
următoarea semnificație: 
• spațiu verde– zonă verde din cadrul municipiului ce conține acele suprafețe cu 

vegetație lemnoasă, arborescentă, floricolă sau erbacee de proveniență naturală, 
seminaturală sau realizată în urma unor investiţii; 

• zonă de agrement -  suprafață de teren situată în Municipiul Galați, ocupată de 
Lacul Vânători, Plaja Dunărea și Portul de ambarcațiuni de agrement, etc.;  
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• bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex 
format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate 
pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); 

• parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi 
promovării unor evenimente; 

• pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite 
lucrări în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

• spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în 
lungul cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de 
protecţie a acestora; 

• bazin de înot - cuvă artificială umplută cu apă care întruneşte cerinţele de 
dimensionare şi dotare ce permit exercitarea activităţilor de înot în conformitate 
cu tipul şi nivelul prestaţiilor pentru care este destinat; 

• piscină - construcţie complexă echipată pentru îmbăiere şi/sau înot, în care se 
regăsesc unul sau mai multe bazine artificiale, folosit/folosite pentru activităţi de 
agrement, formative şi/sau sportive, după caz, precum şi toate celelalte spaţii 
necesare desfăşurării corespunzătoare a acestor activităţi; 

• suprafaţa adiacentă bazinului - pardoseala din jurul bazinului utilizată pentru 
circulaţie şi activităţi sportive, didactice sau recreaţionale, după caz; 

• pediluviu - spaţiu de trecere către bazin, alcătuit dintr-o cuvă, dispusă astfel 
încât să nu poată fi sărită sau evitată, cu rol în dezinfecţia şi igienizarea 
picioarelor utilizatorilor; 

• apa de preaplin - cantitate de apă al cărei volum depăşeşte capacitatea nominală 
a bazinului; 

• responsabil de piscină - persoana care asigură realizarea condiţiilor de igienă, 
precum şi funcţionalitatea piscinei, instalaţiilor şi siguranţa utilizatorilor; 

• portul de ambarcaţiuni de agrement, numit în continuare “Port” – suprafaţa 
delimitată din teritoriul oraşului, construită şi echipată astfel încât să permită, în 
principal, primirea şi adăpostirea ambarcațiunilor, îmbarcarea şi debarcarea 
pasagerilor;  

• acvatoriu portuar sau Bazin portuar– totalitatea suprafeţelor apelor incluse în 
limitele portului; 

• teritoriu portuar – totalitatea terenurilor incluse în limitele portului; 
• domeniu portuar – ansamblul format din acvatoriul şi teritoriul portuar; 
• contract de prestări servicii – act încheiat între operator şi orice persoană fizică 

sau juridică ce doreşte/intenţionează să utilizeze zona de ancorare sau suprafaţa 
de ancorare/acostare a Portului, cu respectarea normelor şi reglementărilor ce le 
guvernează şi cu achitarea taxelor prevăzute de Regulament sau contract. 

• proprietarul înregistrat al ambarcaţiunii, numit în continuare “Proprietar” sau 
“Beneficiar” este persoana fizică sau juridică ce are calitatea de proprietar de 
drept sau orice alt reprezentant legal care răspunde de drept (alta decât 
Administraţia) pentru ambarcaţiune şi care a obţinut permis de ancorare/acostare 
în apele portuare. 
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• Căpitănia de Port – organ teritorial operativ al Autorităţii Navale Române cu 
atribuţii privind inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţă a navigaţiei; 

• manevra – orice deplasare a unei ambarcațiuni efectuată în zona de control a 
traficului, din momentul intrării în această zonă şi până la părăsirea ei; 

• ambarcaţiune de agrement nautic – orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de 
modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 12 m şi care 
este destinată să fie utilizată în scopuri sportive şi recreative; 

• suprastructura portuară – totalitatea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor 
cu caracter fix sau mobil, amplasate pe infrastructura portuară, necesare bunei 
funcţionări a serviciilor prestate în port; 

• ambarcaţiune abandonată – ambarcațiune lăsată fără supraveghere pentru o 
perioadă de timp destul de îndelungată, suficientă ca aceasta să devină un pericol 
pentru celelalte ambarcațiuni, pentru navigaţie şi pentru a nu mai prezenta o 
stare bună de navigabilitate; 

• infrastructură portuară - ansamblul construcţiilor destinate acostării 
ambarcaţiunilor. 

• facilităţi portuare - folosirea infrastructurii, a rampei de lansare, a dotărilor 
portuare precum şi, a utilităţilor din dotarea Portului. 
 

Capitolul III - Coordonarea, reglementarea, și controlarea funcționării serviciului 
de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați 
 
Art. 4. (1) Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați constituie obligația exclusivă a 
Municipiului Galați. 
(2) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat contribuie la ridicarea 
gradului de civilizaţie şi confort al comunităților locale şi grupează activităţi edilitar-
gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local precum serviciul de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor.  
(3) Serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor se înfiinţează şi se organizează la nivelul 
municipiului Galați în baza Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului 
de administrare a domeniului public și privat în Municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. 
nr. 380/2020. 
 
Art. 5. Elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați s-a făcut cu 
respectarea și îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 
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privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Art.6. Funcționarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se 
realizează în condiții de transparență prin realizarea consultării publice și are ca 
obiectiv asigurarea unui nivel calitativ ridicat. 
 
Art. 7. Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la 
nivelul municipiului Galați vor asigura: 
• satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică al comunității locale; 
• continuitatea serviciului; 
• ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor 

prestate; 
• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați; 
• protecția și conservarea mediului natural și construit; 
 
Art. 8. (1) Activitățile specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii 
de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați. 
(2) Indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați 
respectă cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament. 
 
Art. 9. Gestiunea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se organizează în Municipiul Galați în 
baza Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a 
domeniului public și privat în Municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. nr. 380/2020 sub 
forma gestiunii delegate (indirecte), fiind asigurat astfel raportul cost-calitate optim 
pentru serviciile furnizate/prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de 
dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale localității, de starea 
infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați, de posibilitățile de dezvoltare ale 
acesteia. 
 
Art. 10. (1) În cazul gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea activităților specifice 
serviciilor de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se realizează prin 
încredințarea realizării serviciilor de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, 
a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor către un operator. 
(2) Încredințarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se face în 
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condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare în baza unui contract de delegare a 
gestiunii. 
 
Art. 11. (1) Autoritățile administrației publice locale urmăresc realizarea, conform 
reglementărilor legale în vigoare, a activităţilor de întreținere și exploatare a 
ştrandurilor, pentru asigurarea: 
• bunei funcţionări a ştrandurilor prin dotarea şi completarea plajelor cu nisip, 

curăţarea şi afânarea lor; 
• dotării incintelor cu bănci de gradină şi coşuri de gunoi, cabine de duşuri şi grupuri 

sanitare; 
• dotării cu bazine speciale pentru adulţi şi pentru copii, după caz; 
• verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de înec; 
• numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare; 
• pregătirii pentru iarnă a ştrandurilor; 
• curăţării bazinelor de înot de plutitori şi schimbării apei de cel puţin două ori pe 

săptămână în cazul alimentării de la reţeaua de apă potabilă; 
• existenţei posturilor de prim ajutor. 

 
(2) Pentru asigurarea activităţii de exploatare a lacurilor se urmăreşte: 
• umplerea lacurilor din sursele de apă disponibile; 
• primenirea apei din lacuri în scopul evitării fenomenului de înflorire a vegetaţiei 

subacvatice; 
• paza şi securitatea barajelor şi desecărilor prin agenţi hidrotehnici special 

angajaţi; 
• înlăturarea plutitorilor şi întreţinerea în stare de funcţionalitate a grătarelor din 

faţa stăvilarelor; 
• buna funcţionalitate a stăvilarelor; 
• verificarea periodică a lacurilor cu descărcare tip sifon; 
• menţinerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al 

construcţiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora din cauza 
fenomenului de îngheţ; 

• întreţinerea luciului apei, curăţarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetaţiei 
subacvatice; 

• existenţa posturilor de prim ajutor; 
• posibilitatea de a participa la acţiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de 

înec; 
• îndeplinirea formalităţilor legale privind navigarea ambarcaţiunilor; 
• dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; 
• existenţa ambarcaţiunilor pentru realizarea activităţii de agrement nautic; 
• expertizarea navelor la termenele prevăzute de lege; 
• repararea ambarcaţiunilor din dotare; 
• paza patrimoniului din dotare. 
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(3) Pentru asigurarea activităţii de compactare și rambleiere groapă de împrumut 
pământ galben cu deşeuri rezultate din lucrările de construcţii se urmăreşte: 
• pentru umplerea în condiţii ecologice cu deşeuri provenite din lucrările de 

construcţii, inclusiv a excavaţiilor de pământ, efectuate de persoanele fizice şi 
juridice, organizarea un spaţiu special amenajat; 

• persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează lucrări de demolări şi 
excavaţii de pământ, în condiţiile legii, sunt obligate, ca după achitarea unei taxe 
către Consiliul Local Galaţi, să depună deşeurile rezultate în locurile special 
amenajate. Depunerea deşeurilor în locurile special amenajate se va face după 
prezentarea actelor ce dovedesc achitarea taxei; 

• documentaţiile în baza cărora se eliberează autorizaţiile de desfiinţare a 
construcţiilor sau autorizaţiile de construire prevăd, în mod obligatoriu, cantitatea 
de pământ (în mc.), moloz şi alte resturi care rezultă din executarea acestor 
lucrări; 

• locurile speciale de depozitare a deşeurilor de moloz vor fi stabilite de Consiliul 
Local Galaţi.  

Capacitatea de umplere a gropii se va stabili socotindu-se că prin compactare 
deşeurile îşi reduc volumul aproximativ la 3/4. 
Locurile speciale de umplere cu deşeuri de moloz trebuie să fie prevăzute cu drumuri 
de acces bine întreţinute, pentru a fi utilizate în orice anotimp, precum şi cu drumuri 
interioare. 
La groapa de împrumut pământ galben, pentru umplere, deşeurile se întind cu 
buldozere, în straturi de 20-40 cm grosime, şi după ce s-a realizat o grosime de 1,50- 
2,00 m se acoperă cu un strat de pământ, în grosime de 20-50 cm. Această umplere în 
straturi succesive se repetă până se atinge înălţimea dorită. 
În final se acoperă totul cu humus (pământ vegetal) şi se seamănă gazon. 
Umpluturile cu moloz trebuie să fie bine nivelate, cu marginile taluzate înclinate la 
interior, pentru a nu permite scurgerea apelor de ploaie către exterior. Groapa de 
împrumut pământ galben trebuie să fie astfel compactată încât să se evite golurile 
mari care favorizează producerea de surpări. 
 
Art. 12. Locurile de agrement aflate în patrimoniul municipalității sunt: 
• Lacul “Vânători”; 
• Plaja “Dunărea”; 
• Portul de ambarcațiuni de agrement.  

 
Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai 
avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și 
altele.  
În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea: 
a) obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau 

impurifică apa, aerul, solul; 
b) unităților zootehnice; 
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c) unităților de transporturi; 
d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor de deșeuri solide; 
e) arterelor de circulație cu trafic rutier intens. 
 
În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii se asigură: 
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă; 
b) w.c.-uri publice şi locuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau 

zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu; 
d) bănci şi spaţii amenajate pentru picnic. 
 
Art. 13. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, operatorul va întreţine şi va 
exploata zonele de agrement specificate la art. 12, în condiţiile stabilite de prezentul 
Regulament. 
(2) Operatorul va asigura furnizarea către populaţie a serviciilor publice de agrement 
concomitent cu asigurarea activităţilor de deservire, repararea utilajelor, instalaţiilor 
şi clădirilor din patrimoniu. 
(3) Operatorul va urmări realizarea conform reglementărilor legale în vigoare a 
activităţilor de întreținere și exploatare a ştrandurilor şi pentru asigurarea: 
• bunei funcţionări a ştrandurilor prin completarea plajelor cu nisip, curăţarea şi 

afânarea lor; 
• utilizării corecte a băncilor de gradină şi coşurilor de gunoi, cabinelor de duşuri şi 

grupurilor sanitare; 
• utilizării corecte a bazinelor speciale pentru adulţi şi pentru copii; 
• verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de înec; 
• numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare; 
• pregătirii pentru iarnă a ştrandurilor; 
• curăţării bazinelor de înot de plutitori şi schimbării apei de cel puţin două ori pe 

săptămână în cazul alimentării de la reţeaua de apă potabilă; 
• existenţei posturilor de prim ajutor. 

 
(4) Pentru asigurarea activităţii de întreţinere şi exploatare a lacurilor se urmăreşte: 
• umplerea lacurilor din sursele de apă disponibile; 
• primenirea apei din lacuri în scopul evitării fenomenului de înflorire a vegetaţiei 

subacvatice; 
• înlăturarea plutitorilor şi întreţinerea în stare de funcţionalitate a grătarelor din 

faţa stăvilarelor; 
• buna funcţionalitate a stăvilarelor; 
• verificarea periodică a lacurilor cu descărcare tip sifon, după caz; 
• menţinerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al 

construcţiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora din cauza 
fenomenului de îngheţ; 
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• întreţinerea luciului apei, curăţarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetaţiei 
subacvatice; 

• existenţa posturilor de prim ajutor; 
• îndeplinirea formalităţilor legale privind navigarea ambarcaţiunilor; 
• dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; 
• existenţa ambarcaţiunilor pentru realizarea activităţii de agrement nautic. 
• expertizarea navelor la termenele prevăzute de lege; 
• repararea ambarcaţiunilor din dotare; 
• paza patrimoniului din dotare. 
(5) Autoritatea administrației publice locale va monitoriza și controla modul de  
respectare a următoarelor condiţii: 
• în amonte de ştrand să nu existe deversări de ape uzate care să influenţeze 

calitatea apei din zona ştrandului; 
• la locul îmbăierii apa ştrandului va fi ferită de riscul poluării prin instituirea 

zonelor de protecţie sanitară; 
• pentru adâncimi până la 1,20 m panta de adâncime va fi uniformă, respectând 

proporţia 1:10, iar pentru adâncimi mai mari, proporţia 1:3; 
• în zonele de scăldat trebuie să se asigure minimum 2,5 mp. luciu de apă/persoană 

pentru o adâncime a apei de 1,20 m şi cel puţin 6,25 mp. luciu de apă pentru o 
adâncime a apei mai mare de 1,20 m. 

(6) Supravegherea, inspecţia sanitară şi controlul calităţii apei din zonele naturale 
utilizate pentru îmbăiere se fac de autorităţile responsabile, potrivit prevederilor 
legale. 
 
Art. 14. (1) Reparaţiile curente, necesare a se executa la bazele de agrement, se vor 
executa pe baza “Programului anual de revizii şi reparaţii” întocmit de operatorul 
serviciului şi aprobat de Municipiul Galaţi. Programul va cuprinde informaţii 
referitoare la tipul, cantităţile de lucrări, valoarea estimată a lucrărilor, termene de 
executare, persoanele responsabile. 
(2) Lucrările de investiţii, necesare a se executa la bazele de agrement, se vor 
desfăşura pe baza “Programului anual de investiţii”, întocmit de operatorul 
serviciului şi aprobat de Municipiul Galaţi. Programul va cuprinde informaţii 
referitoare la tipul cantităţile de lucrări, valoarea estimată a lucrărilor, termene de 
executare, persoanele responsabile. 
(3) Programele menţionate la alin. (1) şi (2), se vor întocmi şi transmite spre 
aprobare, anual. 
 
Capitolul IV - Organizarea și funcționarea serviciului de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați  
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Art. 15. Organizarea, amenajarea și funcționarea privind zonele de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se vor 
realiza de către operatorul serviciului. 
  
Art. 16. (1) Accesul în incinta zonelor de agrement este permis astfel: 
• publicului vizitator în perioada de vizită stabilită de către operatorul serviciului; 
• agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona de agrement, chiriaşii 

căsuţelor de agrement au drept de acces în incinta parcărilor cu mijloace de 
transport auto cu plata taxei de staționare auto în limita locurilor disponibile de 
parcare în zona parcărilor amenajate; 

(2) Accesul în incinta zonelor de agrement este interzis astfel: 
• mopedelor, motoretelor, motocicletelor şi ATV-urilor în incinta lacurilor este 

interzis; 
• staţionării autovehiculelor pe aleile pietonale. 
(3) Fac excepţie de la aceste prevederi, cu respectarea restricţiilor de circulaţie 
enunţate mai sus, vehiculele Pompierilor, Serviciului de Ambulanță Județean, Poliţiei, 
Protecţiei Civile, Jandarmeriei, Poliţiei Locale Galați, ale unităţilor de intervenţie 
operatorilor de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu gaz 
atunci când sunt în misiune, la intervenţii, precum şi maşinile de serviciu ale 
Primăriei Municipiului Galați. 
 
Art. 17. Programul de funcționare 
Programul de funcționare va fi stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local. 
 
Capitolul V - Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale, ale 
operatorului și ale beneficiarilor  
 
Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale 
Art. 18. Autoritatea administrației publice locale acționează în numele și în interesul 
comunității locale pe care le reprezintă și răspund față de acesta pentru: 
• modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a unității 

administrativ-teritoriale aferentă zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor; 

• modul în care organizează, coordonează și controlează serviciul de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor. 

 
Art. 19.  Autoritatea Administrației Publice Locale are următoarele atribuții: 
• stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului de organizare, 

amenajare și funcționare privind amenajarea și întreținerea zonelor de agrement, 
a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 
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• luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciul de organizare, 
amenajare și funcționare privind amenajarea și întreținerea zonelor de agrement, 
a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 

• exercitarea competențelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în 
vigoare, referitoare la serviciul de organizare, amenajare și funcționare privind 
amenajarea și întreținerea zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor. 

 
Art. 20. Autoritatea Administrației Publice Locale are în raport cu operatorul 
serviciului de organizare, amenajare și funcționare privind zonele de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor următoarele drepturi: 
• să verifice modul în care este asigurat serviciul la nivelul Municipiului Galați; 
• să sancționeze operatorul serviciului de amenajare și întreținere a zonelor de 

agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor în cazul în care acesta 
nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență cuprinși în 
prezentul regulament și în cuprinsul contractului de delegare a gestiunii. 

 
Art. 21. Autoritatea Administrației Publice Locale are următoarele obligații: 
• să asigure un mediu de lucru transparent; 
• să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice; 
• să elaboreze și să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării 

activităților specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 

• să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror 
obiect îl constituie serviciul de organizare, amenajare și funcționare privind 
amenajarea și întreținerea zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor; 

• să urmărească modul de realizare a activităților specifice serviciului de 
organizare, amenajare și funcționare privind amenajarea și întreținerea zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor și de îndeplinire a 
obligațiilor asumate de către operator prin contractul de delegare a gestiunii sau a 
hotărârii de dare în administrare în conformitate cu procedurile legale; 

• să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin hotărârea de dare în 
administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii dar și prin regulamentul și 
caietul de sarcini al serviciului; 

• să pună la dispoziția operatorului toate datele necesare acestuia pentru buna 
desfășurare a  activităților de organizare, amenajare și întreținere a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor. 

 
Secțiunea 2 - Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
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Art. 22. (1) Drepturile operatorului se înscriu în caietul de sarcini, în prezentul 
regulament al serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor și în contractul de delegare a gestiunii. 
(2) Pentru buna desfășurare a activităților din sfera serviciului întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor, 
operatorul are obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementarilor legale 
în vigoare. 
 
Art. 23. Operatorul serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor are următoarele drepturi: 
• să i se pună la dispoziție de către Primăria Municipiului Galați baza de date 

privind zonele de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 
• să elibereze sau să refuze eliberarea unui aviz de staţionare, precum şi să 

repartizeze un loc de staţionare unei ambarcațiuni, dintr-un motiv întemeiat şi în 
baza caracteristicilor ambarcațiunii, menţionate în contract; 

• să mute sau să solicite mutarea ambarcaţiunilor abandonate şi a structurilor 
plutitoare în derivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

• să propună autorității administrației publice locale modificarea tarifelor, în 
funcție de influențele intervenite în costurile de operare. 

 
Art. 24. Operatorul serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor are următoarele obligații: 
• să presteze servicii de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 

ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor în conformitate cu clauzele 
prevăzute în contractul de delegare a gestiunii, caietului de sarcini și prezentului 
regulament; 

• să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire; 
• să respecte indicatorii de performanță stabiliți de municipiul Galați în prezentul 

regulament; 
• să furnizeze municipiului Galați informațiile solicitate și să asigure accesul la toate 

informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în 
conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii; 

• să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale 
prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri 
și servicii; 

• să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați; 
• să se asigure că întreţinerea, curăţenia drumurilor şi aleilor din incinta zonelor de 

agrement, a ștrandurilor se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei, 
în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public; 

• să se asigure că dezinsecţia şi deratizarea zonelor de agrement și a ștrandurilor se 
va efectua cu respectarea normelor legale în vigoare; 
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• să se asigure că amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi se va 
realiza astfel încât să îndeplinească funcţiile pentru care au fost create:  
o o funcţie ecologică - urmărindu-se aplicarea de măsuri pentru combaterea 

poluării apei, solului şi a aerului;  
o o funcţie de utilitate publică - asigurându-se condiţii pentru odihnă, agrement, 

jocurile pentru copii, prin întreţinerea în stare bună de funcţionare a 
utilităţilor din incinta zonelor de agrement şi salubrizarea plajei;  

o o funcţie complementară - asigurându-se condiţii pentru funcţionarea normală 
a comerţului, alimentaţiei publice; 

• să asigure întreţinerea bazinelor, duşurilor, grupurilor sanitare prin respectarea 
normelor igienico-sanitare în vigoare; 

• să se asigure că informațiile sunt expuse într-un loc vizibil prin montarea unor 
panouri la fiecare bazin cu privire la temperatură, adâncimea apei etc.; 

• să asigure personal calificat în acţiunile de salvare a celor aflaţi în pericol de înec, 
precum şi în funcţionarea unui punct sanitar de prim-ajutor cu personal calificat; 

• să asigure buna funcţionare a iluminatului public pe căile de acces spre zonele de 
agrement și ștranduri şi în incinta acestora pe aleile pietonale, drumurile asfaltate 
şi parcare; 

• să asigure paza zonelor de agrement și ștrandurilor prin angajarea în acest scop de 
personal specializat; 

• să asigure eficiența și calitatea serviciului în scopul asigurării unor zone de 
agrement moderne, dotate cu instalații, clădiri, terenuri de sport, bazine de înot, 
spații de joacă pentru copii etc., în condiții optime de funcționare, supravegheate 
cu unități moderne de monitorizare și control a accesului utilizatorilor în incinta 
obiectivului, administrate și întreținute de personal specializat; 

• să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor de operare; 

• să asigure păstrarea integrității, protejarea și valorificarea optimă a patrimoniului 
încredințat; 

• să răspundă direct în cazul  unor prejudicii aduse utilizatorilor (accidente 
cauzatoare de prejudicii sau alte tipuri de prejudicii patrimoniale sau care 
afectează integritatea corporală) și să suporte contravaloarea acestor prejudicii; 

• să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, 
protecția sănătății publice, protecția și securitatea muncii, paza și stingerea 
incendiilor; 

• să colaboreze cu instituții publice și private în vederea optimizării serviciilor 
prestate; 

• să asigure funcţionalitatea, exploatarea, repararea, întreţinerea şi menţinerea 
caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de staţionare 
(ancorare/acostare); 

• să pună la dispoziţie pubele pentru deşeurile menajere, de hârtii-cartoane şi cele 
de pet-uri – mase plastice, etc.; 
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• să aducă la cunoştinţa utilizatorilor situaţiile în care, din cauza executării unor 
lucrări de dezvoltare sau întreţinere, se va întrerupe furnizarea apei şi a 
curentului electric; 

• să asigure rampa de lansare la apă şi punere la uscat a ambarcaţiunilor, cu o limită 
de lungime stabilită prin contract; 

• să efectueze dragajul de întreţinere pentru menţinerea nivelului normal de 
exploatare în acvatoriul portuar; 

• să respecte Normele de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi asigurarea 
dotării cu mijloace iniţiale pentru intervenţie (pichet PSI). 

• să doteze Portul cu veste şi colaci de salvare. 
• să asigure iluminarea pe timp de noaptea a Portului de Ambarcaţiuni de Agrement 

Galaţi şi respectiv, a căilor de acces din incinta acestuia; 
• să asigure semnalizarea costieră şi plutitoare a Portului de Ambarcaţiuni de 

Agrement Galaţi sub supravegherea CN APDM Galaţi, conform Regulamentului de 
Navigaţie pe Dunăre (RND); 

• să asigure prevenirea poluării apelor portului cu hidrocarburi precum şi, 
intervenţia rapidă de neutralizare a hidrocarburilor cu substanţe adecvate, în caz 
de poluare; 

• să raporteze de urgenţă către Căpitănia Portului Galaţi în cazul constatării unor 
avarii cele la reîntoarcerea ambarcaţiunii în port. 

 
Secțiunea 3- Drepturile și obligațiile utilizatorilor 
Art. 25. Utilizatorii serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor au următoarele drepturi: 
• acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul întreținere și exploatare a 

zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 
• accesul deplin şi liber pentru odihnă în spaţiile verzi proprietate publică, cu 

condiţia de a nu aduce nici un fel de prejudicii şi de a le păstra în stare 
corespunzătoare; 

• de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciul 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor; 

• de a contesta, în condițiile legale, măsurile dispuse de operatorul serviciului 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor. 

 
Art. 26. Utilizatorii serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor au următoarele obligații: 
• să nu deterioreze şi să nu distrugă bunurile din dotarea zonelor de agrement; 
• să păstreze ordinea şi liniştea într-un cadru civilizat, pentru menţinerea climatului 

de agrement şi odihnă; 
• să depună resturile menajere sau de altă natură în locuri special amenajate în 

acest scop; 
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• să respecte regulile de utilizare a fiecărui sector din fiecare zonă de agrement 
luată în parte;  

• să se abţină de la săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, 
proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de 
violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure 
ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze 
demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;  

• să părăsească zona de agrement nu mai târziu de ora stabilită de închidere;  
• să consume moderat băuturile alcoolice și să evite prezența în spațiile publice în 

stare avansată de ebrietate; 
• să respecte prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Galați privind 

desfăşurarea activităţilor comerciale în perimetru;  
• să respecte regulile de igienă sanitară la utilizarea 

bazinelor/lacurilor/duşurilor/vestiarelor şi a grupurilor sanitare din zonele de 
agrement;  

• să supravegheze copiii minori, mai ales în zona bazinelor și a lacurilor;  
• să respecte regulile de igienă generală înainte de a utiliza piscinele;  
• să se asigure că bazinele pentru copii și adulți nu sunt frecventate dacă utilizatorii 

prezintă simptome de boli dermatologice, excoriații și leziuni de piele, chiar dacă 
pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale. 

(2) Sunt interzise: focul deschis, prepararea alimentelor și consumul acestora în 
spațiile deschise sau căsuțe, consumul de alimente fiind permis numai in spațiile cu 
destinație publică. Excepție fac produsele alimentare preambalate, ale căror ambalaj 
trebuie aruncat numai în coșuri de gunoi sau pubele special amenajate; este interzis 
jocul cu mingea în afara zonelor special amenajate;  
• săritul în bazin şi lacuri;  
• accesul cu animale de companie.  
• accesul în zona de agrement în afara programului de funcţionare.  
 
Art. 27. Utilizatorii serviciului de întreținere și exploatare a zone de agrement – 
Portul de ambarcațiuni de agrement au următoarele drepturi și obligații: 
• dreptul de a solicita un drept de intrare/ancorare/acostare/staţionare/plecare 

pentru orice ambarcațiune care îi aparţine în şi din Portul de Ambarcaţiuni de 
Agrement Galaţi. 

Solicitarea trebuie să specifice caracteristicile ambarcațiunii, în special lungimea 
totală (LOA) şi lăţimea ambarcaţiunii, nume proprietar, număr de înmatriculare, 
marcaje de identificare a ambarcaţiunii (nume/număr) în funcţie de care îi va fi 
repartizat un loc de staţionare corespunzător/adecvat. 
Nicio altă ambarcațiune decât cea menţionată în contract, chiar dacă aparţine 
aceluiaşi utilizator, nu poate staţiona în locul repartizat de operator în baza acelui 
contract. 
Utilizatorul se obligă să prezinte operatorului copii după certificatele doveditoare ale 
înregistrării ambarcațiunii în registrele de evidenţă (dacă este cazul) şi să comunice 
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orice modificare ulterioară a acestora şi a dreptului de proprietate asupra 
ambarcațiunii;  de asemenea, se obligă să prezinte copie după poliţa de asigurare a 
ambarcaţiunii şi dovada achitării primei de asigurare.  
Utilizatorul trebuie să prezinte certificatul de capacitate al conducătorului 
ambarcaţiunii de agrement. 
Dacă certificatul de înregistrare şi/sau poliţa de asigurare expiră înainte de termenul 
final al contractului de prestări servicii, utilizatorul se obligă să prelungească 
termenul certificatului cu 20 de zile înainte de expirare şi să prezinte, în termen de 
48 de ore, operatorului copii ale documentelor cu noua dată de înregistrare. 
• se obligă să achite operatorului contravaloarea serviciilor şi facilităţii portuare 

precum şi, a oricăror obligaţii de plată ce decurg din contractul de prestări 
servicii; 

• dreptul de a folosi facilităţile portuare într-o manieră corespunzătoare destinaţiei 
acestora, astfel încât să nu afecteze în niciun fel acest complex portuar şi nici alte 

• ambarcaţiuni aflate în port; 
• obligația de a respecta Regulamentul de Navigaţie pe Dunăre (RND); 
• obligația de a pune la dispoziţie parâme de legare la chei, în stare bună, 

prevăzute cu apărători împotriva răzătoarelor precum şi instalaţiile de manevră 
pentru manipularea acestora. 

Ambarcaţiunile vor fi legate şi acostate cu un număr de legături (parâme), astfel încât 
acestea să fie în siguranţă. 
Numărul legăturilor şi poziţia punctelor de legare se va stabili de personalul de 
specialitate al ambarcaţiunii şi se va realiza astfel încât toate parâmele să aibă 
aceiași sarcină. 
Este interzisă folosirea cauciucurilor. Este interzisă atingerea de orice fel a cablurilor 
de ancorare a pontoanelor. 
• obligația de a intra şi ieşi în/din port în baza legitimaţiei de acces emisă de 

operatorul serviciului. 
• obligația de a acosta ambarcaţiunea numai în locul stabilit şi indicat de către 

operator. 
• obligaţia de a efectua manevrele de acostare fără a deteriora în niciun fel dotările 

Portului sau ambarcaţiunile vecine. În cazul în care din vina sa se produc daune, 
acesta are obligaţia de a suporta contravaloarea acestora; 

• să nu execute manevre de acostare sau plecare este interzisă pe timp de furtună; 
• obligaţia de a respecta Normele de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi, 

asigurarea dotării cu mijloace iniţiale pentru intervenţie a ambarcaţiunii. 
• obligația de a păstra curăţenia pe platforma aferentă locului de staţionare a 

ambarcaţiunii/ambarcaţiunilor sale şi să depoziteze deşeurile menajere, de hârtii-
cartoane şi cele de pet-uri – mase plastice în pubele special amenajate şi 
inscripţionate în acest sens.  

• se obligă să nu deverseze în bazinul portuar sau pe uscat vreun material solid sau 
lichid, inclusiv ape menajere/uzate sau hidrocarburi. 
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• Beneficiarul se obligă să nu afişeze pe ambarcațiunile sale materiale publicitare, 
care să fie vizibile pe durata staţionării în port şi/sau în timpul deplasării în 
bazinul portuar, decât cu aprobarea prealabilă scrisă a operatorului serviciului. 

• Beneficiarul, vizitatorii acestuia şi echipajul ambarcațiunii nu pot locui la bordul 
ambarcațiunii pe perioada staţionării acesteia în Port. 

• Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa operatorului şi să răspundă pentru 
orice avarie sau daună produsă de ambarcaţiune sa asupra bunurilor sau altor 
ambarcaţiuni aflate în bazinul portuar. 

• În caz de urgenţă sau necesitate şi la solicitarea expresă a operatorului, 
utilizatorul va elibera imediat locul de staţionare, operatorul obligându-se, la 
rândul său, să pună la dispoziţia acestuia un alt loc pentru ancorare/acostare. 

• utilizatorul care solicită dreptul de a staţiona în Portul de Ambarcaţiuni de 
Agrement Galaţi trebuie să beneficieze de o poliţă de asigurare încheiată la o 
firma de asigurări recunoscută, pentru o sumă considerată de către asigurat ca 
fiind prudentă. 

• Utilizatorul se obligă să informeze operatorul, asupra oricărei situaţii sau incident 
care apare pe parcursul staţionării ambarcaţiunii sale în incinta Portului, precum şi 
situaţii neprevăzute sau anormale (accidente, incendii, explozii etc.) de natură să 
pericliteze securitatea şi siguranţa persoanelor şi/sau a mediului, integritatea 
proprietăţii sau bunurilor operatorului, obligându-se totodată să ia măsuri pentru 
combaterea pericolului şi limitarea consecinţelor acestuia. Utilizatorul este obligat 
să suporte cheltuielile cauzate de intervenții efectuate pentru lichidarea poluării 
precum şi, eventualele daune aduse altor beneficiari de folosinţe. 

În apele portului sunt interzise activităţile de înot, scufundări, sky-diving 
(parapantism pe apă), pescuitul şi alte sporturi nautice. 
Nu se execută modificări la structurile sau echipamentele portului. 
Este interzisă staţionarea persoanelor pe pontoane, îmbarcarea se face prin locurile 
special destinate în acest scop. Numărul persoanelor îmbarcate este cel specificat în 
rolul ambarcaţiunii. 
 
Capitolul VI - Finanțarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
 
Art. 28. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului 
de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor e asigurată astfel: 
• din bugetul de venituri și cheltuieli ale operatorului; 
• prin taxe de intrare, tarife pentru prestări servicii (turistice, recreative, 

publicitare, organizare evenimente private, programe de tratament și 
înfrumusețare), precum și din alte activități comerciale aprobate de către 
Consiliul Local al Municipiului Galați. 
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Art. 29. Cheltuielile curente se asigură prin încasarea pe baza tarifelor legal aprobate 
de către Consiliul Local Galați. 
 
Art. 30. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se 
face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, 
promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice 
de lucrări, bunuri și servicii, și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la 
calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului. 
 
Capitolul VII - Tarifele și redevența aferente serviciului 
Art. 31. (1) Nivelul tarifelor aferente serviciului de întreținere și exploatare a  
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se 
fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de 
întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente 
împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și 
modernizării infrastructurii edilitar-urbane. 
(2) Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați. 
(3) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât: 
• să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului de amenajare și 

întreținere a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor; 

• să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și 
exploatare; 

• să descurajeze consumul excesiv și risipa; 
• să încurajeze investițiile de capital; 
• să respecte autonomia financiară a operatorului. 
 
Art. 32. Tarifele aferente serviciului trebuie să respecte următoarele cerințe: 
• asigurarea furnizării/prestării serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 

agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelurile de calitate 
și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin regulamentul 
serviciului; 

• realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
furnizate/prestate pe perioada angajată; 

• asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului 
public și privat al unității administrativ-teritoriale, afectate serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor. 
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Art. 33. Tarifele aferente prestațiilor portuare trebuie să respecte următoarele 
cerințe: 

• contravaloarea taxei de acostare/ancorare se achita anticipat pentru luna 
următoare, până în ultima zi a lunii în curs la casieria operatorului sau în 
contul acesteia. 

• tarifele de ancorare şi acostare pot fi modificate periodic, când intervin 
modificări ale preţului prin acte normative precum şi, datorită indicelui 
inflaţiei transmis de către Direcţia Judeţeană de Statistică. 

• pentru întârzieri la plata contravalorii tarifului de acostare/ancorare se 
calculează şi se percep penalităţi/majorări de întârziere reprezentând 0,5% pe 
zi raportate la datoria restantă. 

• pentru neplata timp de 2 luni consecutiv a contravalorii tarifului de 
acostare/ancorare se va purcede la încetarea contractului fără intervenţia 
instanţei de judecată. 

 
Art. 34. Redevența pentru delegarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se stabilește prin 
hotărâre de Consiliu Local. 

 
Capitolul VIII - Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de întreținere 
și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor din municipiul Galați 
 
Art. 35. (1) Autoritatea administrației publice locale, stabilește şi aprobă valorile 
indicatorilor de performanță ai serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor, după dezbaterea publică a 
acestora. 
(2) Indicatorii de performanță ai serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se precizează în 
Regulamentul serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor. 
(3) Autoritatea administrației publice locale este responsabil de realizarea de către 
operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a 
legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor. 
 
Art. 36. (1) Indicatorii de performanță stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de 
către operator pentru asigurarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor. 
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea 
și igienizarea lacurilor avându-se în vedere: 
• continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
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• prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
• adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
• respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al 

sănătăţii populaţiei; 
• implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii 

şi securităţii muncii. 
 
Art.37. Indicatorii de performanță prevăzuți în anexa 1 pentru serviciul de întreținere 
și exploatare a agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor se referă la 
următoarele activități: 
• contractarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 

ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 
• măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
• îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
• menținerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea 

rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care 
revin fiecărei părţi; 

• soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul 
privind de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor; 

• prestarea activităților specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor pentru toţi 
utilizatorii pentru care are contract de delegare a gestiunii. 

 
Art. 38. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul 
trebuie să asigure: 
• gestiunea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 

ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor conform prevederilor contractuale; 
• evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 
• înregistrarea activităţilor specifice serviciului de întreținere și exploatare a 

zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor; 
• măsurarea prestațiilor privind, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor 

efectuate; 
• înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a 

acestora. 
 
Art. 39. În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autoritatea 
administrației publice locale, are acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: 
• modului de aplicare a legislaţiei; 
• modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
• calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă 

stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii; 
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• modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 
dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-
urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 

• modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor; 

• respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor 
metodologice. 

 
Art. 40. Indicatorii de performanţă ai serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor sunt cuantificați 
cantitativ, adaptaţi la specificul Municipiului Galați şi sunt prevăzuţi ca anexă în 
regulamentul serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor (Anexa 1). 

 
Capitolul IX- Răspunderi, contravenții și sancțiuni 
 
Art. 41. (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte: 
Amendă de la 200 la 800 lei: 
• încălcarea ordinii şi liniștii în locurile de agrement şi odihnă; 
• deteriorarea şi distrugerea bunurilor din dotarea zonelor de agrement; 
• depunerea resturilor menajere sau de altă natură în alte locuri decât cele special 

amenajate în acest scop; 
• focul deschis, prepararea alimentelor și consumul acestora în spațiile deschise sau 

căsuțe, consumul de alimente fiind permis numai în spațiile cu destinație publică. 
Excepție fac produsele alimentare preambalate, ale căror ambalaj trebuie aruncat 
numai în coșuri de gunoi sau pubele special amenajate. 

• distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor și canalelor, a 
taluzurilor și malurilor, a instalațiilor hidrotehnice aferente amenajării piscicole, 
dacă nu constituie infracțiune conform legii; 

• distrugerea, degradarea sau micșorarea din culpă a zonelor de protecție 
perimetrală a zonelor piscicole amenajate, dacă nu constituie infracțiune conform 
legii. 

 
Amendă de la 100 la 500 lei: 
• pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau altor viețuitoare acvatice vii, 

efectuate fără acceptul operatorului (taxa de intrare, taxa de pescuit, etc.); 
• neprezentarea chitanței reprezentând contravaloarea taxei de pescuit, atunci 

când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite. 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliția locală, 
reprezentanții operatorului sau împuterniciţi primarului. 
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Art. 42. Neîndeplinirea culpabilă de către operator a indicatorilor de performanță 
stabiliți prin prezentul regulament, se sancționează după cum urmează: 
• Neîndeplinirea unui singur indicator se sancționează cu aplicarea penalități în 

cuantum de 5.000 lei; 
• Neîndeplinirea a doi indicatori se sancționează cu aplicarea penalități în cuantum 

de 10.000 lei; 
• Neîndeplinirea a trei indicatori se sancționează cu aplicarea penalități în cuantum 

de 15.000 lei; 
• Neîndeplinirea a patru indicatori se sancționează cu aplicarea penalități în 

cuantum de 20.000 lei; 
• Neîndeplinirea a cinci indicatori se sancționează cu aplicarea penalități în 

cuantum de 25.000 lei; 
• Neîndeplinirea a șase indicatori se sancționează cu rezilierea contractului de 

delegare a gestiunii. 
 
Art. 43. Autoritatea Administrației Publice Locale a Municipiului Galați are dreptul să 
sancționeze operatorul, în cazul în care nu prestează serviciul public la nivelul 
indicatorilor de performanță stabiliți la art. 42 prin: 
• aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor; 
• revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune și rezilierea 

contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia 
se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale. 

 
Capitolul XII  Dispoziții tranzitorii și finale 
 
Art. 44. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de 
modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin Hotărâre a Consiliul 
Local al Municipiului Galați. 
(2) Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament. 
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ANEXA 1 
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL  DE ÎNTREȚINERE ȘI 

EXPLOATARE A ZONELOR DE AGREMENT, ȘTRANDURILOR, CURĂȚAREA ȘI 
IGIENIZAREA LACURILOR 

 
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

 TRIMESTRUL  
NR. 
CRT 

INDICATORI I II III IV  AN 
 

1 Numărul total de reclamații/sesizări privind 
serviciul public de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor 

10 10 10 10  

2 Numărul reclamațiilor/sesizărilor rezolvate pentru 
serviciul public de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor 

100% 100% 100% 100%  

3 Ponderea din numărul de reclamații/sesizări din 
numărul total de reclamații/sesizări privind 
serviciul public de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor care s-au dovedit justificate 

3% 3% 3% 3%  

4 Numărul reclamațiilor/sesizărilor rezolvate pentru 
serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea 
lacurilor care au fost rezolvate în mai puţin de 5 
zile lucrătoare 

100% 100% 100% 100%  

5 Numărul de notificări/atenționări din partea 
Autorității Publice Locale a Municipiului Galați  
privind încălcarea obligațiilor operatorului 
stipulate în regulamentul serviciului/caietul de 
sarcini 

5 5 5 5  

6 Numărul de notificări/atenționări din partea 
Autorității Publice Locale a Municipiului Galați 
privind încălcarea obligațiile operatorului care 
realizează serviciul public de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor stipulate în 
regulamentul serviciului/caietul de sarcini 

3 3 3 3  
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7 Numărul de beneficiari care au primit despăgubiri 
urmare a culpei operatorului serviciului public de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 

3 3 3 3  

8 Numărul de neconformități constatate 
de Autoritatea Publică Locală a Municipiului  
Galați pentru activitatea de  
administrare operatorului serviciului public 
de întreținere și exploatare a zonelor de  
agrement, a ștrandurilor, curățarea și  
igienizarea lacurilor 

5 5 5 5  

9 Numărul de neconformități constatate 
de autoritatea administrației publice locale  
pentru serviciul public de întreținere și  
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor care s-au  
dovedit justificate 

2 2 2 2  

 
 
 



1 
 

 
CAIET DE SARCINI 

al serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați 

 
 
Capitolul I - Obiectul caietului de sarcini 
 
Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților 
specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, stabilind 
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în 
condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
 
Art.2. (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie 
tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a 
serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, organizat în gestiune 
delegată (indirectă). 
Procedura de atribuire a serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați se va desfășura în condițiile cadrului legal în vigoare, prin contract de delegare 
a gestiunii. 
(2) Operatorul serviciului întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați își va 
desfășura activitatea în baza unui contract de delegare a gestiunii pe care îl va 
încheia cu Municipiul Galați. 
 
Art.3. (1) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară 
desfăşurării activităţilor specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați constituind alături de regulamentul serviciului ansamblul cerinţelor tehnice de 
bază. 
(2) Activitatea de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, care fac parte din 
domeniul public/privat al Municipiului Galaţi, se desfăşoară sub autoritatea Consiliului 
Local Galaţi care controlează, prin compartimentele specializate, modul de derulare 
a activităţii, urmăreşte realizarea obiectivelor pe termen lung, mediu şi scurt în 
domeniu. 
 
Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în 
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exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru 
certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul îndeplinirii și 
verificării activităţilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 
reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați. 
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia 
muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţilor de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați. 
 
Art.5. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul 
serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați. 
 
Capitolul II- Cerinţe organizatorice minimale 
 
Art.  6.  Operatorul serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați va asigura: 
• respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena 

muncii, protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

• exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal 
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

• respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de 
delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
la nivelul municipiului Galați; 

• furnizarea către Autoritatea Administrației Publice Locale, a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora se 
prestează serviciul de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, în 
condiţiile legii; 

• respectarea angajamentelor luate față de autoritatea publica locală prin 
contractele de atribuire a serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați; 

• prestarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 
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• aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare; 

• elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii sau 
cu terţi; 

• realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 
operativă a acestora; 

• ţinerea unei stricte evidenţe a modului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați și comunicarea periodică a situaţiei autorităţii publice locale; 

• personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de 
delegare a gestiunii; 

• dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii; 

• implementarea unui sistem de management integrat; 
• alte condiţii specifice stabilite de Autoritatea Administrației Publice Locale. 
 
Art.7. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului. 
 
Capitolul III- Coordonarea, reglementarea, și controlarea funcționării serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați 
 
Art. 8. (1) Înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați constituie obligația exclusivă a 
Municipiului Galați. 
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Local Galaţi va asigura întreţinerea 
şi exploatarea locurile de agrement şi ştrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
din raza teritorial-administrativă a Municipiului Galaţi.  
(3) Consiliul Local Galaţi va asigura furnizarea către populaţie a serviciilor publice de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați concomitent cu asigurarea 
activităţilor de deservire, transport, repararea utilajelor şi clădirilor din patrimoniu. 
 
Art.9. Funcționarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se 
realizează în condiții de transparență prin realizarea consultării publice și are ca 
obiectiv asigurarea unui nivel calitativ ridicat. 
 
Art. 10. Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la 
nivelul municipiului Galați vor asigura: 
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• satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică a comunității locale; 
• continuitatea serviciului; 
• ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor 

prestate; 
• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați; 
• protecția și conservarea mediului natural și construit. 
 
Art. 11. (1) Activitățile specifice serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 
agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii 
de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați. 
(2) Indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Galați 
respectă cadrul general stabilit în acest scop în regulamentul serviciului. 
 
Art. 12. Gestiunea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se 
organizează în Municipiul Galați sub forma gestiunii delegate (indirecte), fiind 
asigurat astfel raportul cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate și 
ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-
sociale ale localității, de starea infrastructurii edilitar-urbane a municipiului Galați, 
de posibilitățile de dezvoltare ale acesteia. 
 
Art. 13. (1) În cazul gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea activităților specifice 
serviciilor de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se va realiza prin 
încredințarea realizării acestora de către un operator. 
(2) Încredințarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați se va face 
în condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare în baza unui contract de delegare a 
gestiunii. 
 
Capitolul IV- Organizarea și funcționarea serviciului de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați 
 
Art. 14. Organizarea, amenajarea și funcționarea privind amenajarea și întreținerea 
și exploatarea zonelor de agrement  a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
se vor realiza de către operatorul serviciului. 
 
Art. 15. (1) Accesul în incinta zonelor de agrement este permis astfel: 
• publicului vizitator în perioada de vizită stabilită de către operatorul serviciului; 
• agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în zona de agrement, chiriaşii 

căsuţelor de agrement au drept de acces în incinta parcărilor cu mijloace de 
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transport auto cu plata taxei de staționare auto în limita locurilor disponibile de 
parcare în zona parcărilor amenajate; 

(2) Accesul în incinta zonelor de agrement este interzis astfel: 
• mopedelor, motoretelor, motocicletelor şi ATV-urilor în incinta lacurilor este 

interzis; 
• staţionării autovehiculelor pe aleile pietonale. 
(3) Fac excepţie de la aceste prevederi, cu respectarea restricţiilor de circulaţie 
enunţate mai sus, vehiculele Pompierilor, Serviciului de Ambulanță Județean, Poliţiei, 
Protecţiei Civile, Jandarmeriei, Poliţiei Locale Galați, ale unităţilor de intervenţie 
operatorilor de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu gaz 
atunci când sunt în misiune, la intervenţii, precum şi maşinile de serviciu ale 
Primăriei Municipiului Galați. 
 
Art. 16. Programul de funcționare va fi stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local 
Galați. 
 
Capitolul V- Condiții de exploatare a serviciilor publice de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
la nivelul municipiului Galați 
 
Art.  17. CONDIŢII TEHNICE 
Serviciul întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați trebuie să asigure prestarea 
serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de operare, cu 
respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.  
Zona de agrement plaja ”Dunărea” reprezintă un complex acvatic multifuncțional de 
tip plajă urbană cu următoarele funcțiuni: clădirea casă poartă destinație 
administrativă și de vestiar, bazin cu destinația de piscină cu valuri, bazin cu 
destinația de piscină de relaxare dotată cu bar și bazin de aterizare, kit de tobogane 
cu aterizare în bazin, kit de tobogane cu run-out, parc verde, plajă, păstrând 
specificul tradițional al locației denumită ”La Valuri” și cu posibilitatea realizării de 
multiple activități. 
 
Art.18. Administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor sunt organizate și funcționează pe baza 
următoarelor principii: 
• protecţia sănătăţii publice; 
• responsabilitatea față de vizitatori; 
• conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
• calitate şi continuitate; 
• nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 
• promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, întreținere și 

exploatare; 
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• administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a 
fondurilor publice; 

• întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului public. 
 
Art.19. Administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor cuprinde următoarele activităţi: 
• întreținerea și exploatarea construcțiilor de orice natură din incinta obiectivului 

(clădiri, bazine, tobogane, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de 
dușuri, grupuri sanitare, restaurante, bănci și orice alt mobilier stradal, spații de 
joacă pentru copii, garduri de împrejmuire etc.); 

• întreținerea și exploatarea instalațiilor de utilitate publică (alimentare cu apă, 
canalizare, gaze naturale, energie electrică); 

• amenajarea, întreținerea, protejarea și conservarea spațiilor verzi, gazonului, 
arborilor, arbuștilor, florilor și oricăror amenajări dendro-floricole; 

• asigurarea lucrărilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare, precum și a lucrărilor de pregătire pentru iarnă a spațiului exterior; 

• administrarea/operarea tuturor activităţilor din incintă (încasare, comerţ, 
alimentaţie publică etc.). 

 
Art.  20. OBIECTIVE DE EXPLOATARE 
(1) Obiectivele pe care trebuie să le asigure serviciul de întreținere și exploatare a 
zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, sunt 
următoarele: 
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor; 
• promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor specifice serviciului; 
• dezvoltarea durabilă a serviciului; 
• protecţia mediului înconjurător, cu evidenţa măsurilor de protecţie a mediului pe 

etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii 
Europene. 

 
(2) Norme igienico-sanitare în domeniul funcţionării şi exploatării ștrandurilor de uz 
public sunt: 
• Protejarea sănătăţii utilizatorilor unei piscine se asigură prin: 
a) filtrarea şi dezinfecţia apei din piscină, cu scopul îndepărtării particulelor, 

poluanţilor, microorganismelor şi altora; 
b) utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuţia eficientă a dezinfectatului în 

bazin şi îndepărtarea apei contaminate; 
c) curăţarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe suprafeţe, a sedimentelor 

depuse pe fundul bazinului, precum şi a particulelor absorbite de filtre; 
d) ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru îndepărtarea, în 

principal, a produşilor secundari volatili de dezinfecţie şi reducerea nivelului de 
radon.  
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• În vederea asigurării condiţiilor igienico-sanitare, în piscine se vor respecta 

următoarele cerinţe: 
a) circuitul utilizatorilor cu picioare desculţe sau în papuci de baie să fie delimitat de 

celelalte căi de circulaţie de tip «încălţat»; 
b) pentru piscinele de uz public, accesul utilizatorilor către suprafaţa adiacentă 

bazinului se face obligatoriu prin trecerea prin pediluviu, duşuri pentru picioare 
sau orice alt sistem care asigură condiţii similare de dezinfecţie a picioarelor. 
Condiţiile minime care trebuie îndeplinite pentru această trecere sunt 
următoarele: 

- concepută astfel încât să nu poate fi evitată de utilizatori la intrarea acestora în 
suprafaţa adiacentă/sala bazinului; 

- alimentată cu apă potrivit prevederilor legale în vigoare şi cu un nivel al clorului 
rezidual liber de 2 mg/l. 
 

• În vederea asigurării condiţiilor funcţionale pentru siguranţa utilizatorilor în 
piscine este necesară îndeplinirea, cel puţin, a următoarelor cerinţe: 

a) finisajul suprafeţei adiacente bazinului este tip pardoseală antiderapantă; 
b) accesul sau ieşirea din bazinele cu adâncimea de peste 60 cm se efectuează prin 

intermediul unor trepte/scări din beton, zidărie sau metalice, antiderapante, fixe 
sau detaşabile, prevăzute cu balustradă/balustrade solidă/solide fixată/fixate în 
structura bazinului sau a suprafeţei adiacente acestuia; numărul treptelor/scărilor 
se stabileşte în funcţie de mărimea şi tipul bazinului. Scările trebuie să aibă 
profiluri rotunjite şi forma adaptată folosirii fără risc de accidentare; 

c) marginea bazinului se prevede cu un sistem de care utilizatorii să se poată prinde, 
realizat în conformitate cu reglementările tehnice, în funcţie de tipul bazinului; 

d) prevederea treptei de odihnă, realizată în conformitate cu reglementările tehnice 
în pereţii bazinului, şi care este în funcţie de adâncimea apei din bazin; 

e) existența unui marcaj vizibil a adâncimii bazinului, realizat pe marginile acestuia, 
cel puţin în următoarele puncte: la intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare 
adâncimilor minime şi maxime, în zonele în care adâncimea creşte brusc peste 1,5 
m şi la mijlocul bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă constantă; 

f) existența unor finisaje interioare care să asigure izolaţia termică, precum şi 
asigurarea unui tratament al suprafeţelor cu substanţe antifungice, în cazul 
piscinelor acoperite; 

g) respectarea reglementărilor tehnice referitoare la condiţiile termohigrometrice, 
iluminat, acustice şi de ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor. 
 

• În scopul asigurării condiţiilor de igienă şi funcţionalitate ale piscinei, operatorul 
serviciului numeşte un responsabil de piscină sau, în caz contrar, îndeplineşte 
atribuţiile şi responsabilităţile acestuia, după cum urmează: 

a) asigură buna funcţionare a piscinei; 
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b) asigură respectarea cerinţelor igienice şi ambientale în interiorul piscinei, precum 
şi calitatea fizico-chimică şi microbiologică a apei din bazin; 

c) întocmeşte planul de supraveghere şi control intern privind funcţionarea piscinei, 
în care se prevăd cel puţin următoarele: 

- descrierea sistemului funcţional al piscinei; 
- programul de monitorizare şi întreţinere a sistemului; 
- procedurile de operare în condiţii normale de funcţionare; 
- procedurile de operare în caz de incidente specifice sau poluări accidentale care 

pot să modifice calitatea apei; 
- planul general de urgenţă şi procedura de evacuare. 
d) supraveghează respectarea de către utilizatori a măsurilor de igienă; 
e) urmăreşte, potrivit programului stabilit pentru supraveghere şi control intern, 

realizarea în toate spaţiile piscinei a activităţilor de curăţenie zilnică şi 
dezinfecţie, gestionarea deşeurilor şi altele asemenea; 

f) asigură completarea zilnică a registrului. 
 
(3) Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de 
umplere se obţine local din alte surse decât de la reţeaua publică de alimentare cu 
apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu. 
 
(4) Parametrii fizico-chimici de evaluare a calităţii apei din bazinele de înot/piscine 
trebuie să îndeplinească cel puţin: 
a) limpezimea - testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie 

vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului; 
b) concentraţia clorului rezidual liber - care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l şi 1 

mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l şi 1,5 mg/l în cazul celor 
descoperite, pentru bazinele de înot şi piscinele la care dezinfecţia se face 
exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinaţie de metode de tratare 
este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecţie sunt măsurabili şi 
controlabili, iar apa respectă cerinţele din anexa nr. 2 la caietul de sarcini; 

c) pH-ul apei - care trebuie să se situeze între 7,2 şi 7,8;  
d) temperatura apei pentru îmbăiere - care trebuie să se situeze între 24°-32°C. În 

acest caz, piscinele vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire a apei, în vederea 
evitării utilizării apei cu o temperatură sub 24°C. 

 
(5) Substanţele/Produsele chimice folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere 
din bazine, precum şi pentru operaţiunile de tratare, curăţenie şi dezinfecţie a 
suprafeţelor şi grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate de Comisia 
Naţională pentru Produse Biocide. 
 
(6) Pentru evaluarea calităţii apei din bazin, determinarea dezinfectantului rezidual 
se realizează astfel: 
a) zilnic, înainte de utilizarea bazinului; 
b) la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecţia apei se realizează manual; 
c) în mod continuu, în cazul în care dezinfecţia apei se realizează automat, caz în 

care se efectuează, pentru siguranţă, şi determinări manuale, cel puţin trei pe zi. 
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Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice revine responsabilului 
piscinei. 
 
(7) Temperatura şi pH-ul apei din bazine se măsoară şi se înregistrează zilnic, cu 
următoarea frecvenţă: 
a) cu o oră înainte de deschiderea piscinei;  
b) la fiecare trei ore pe toată durata programului de funcţionare. 
Responsabilul de piscină este obligat să realizeze monitorizarea calităţii apei de 
îmbăiere cu frecvenţa prevăzută în anexa nr. 2 la caietul de sarcini. 
 
(8) Responsabilul de piscină trebuie să deţină registre în care să înscrie rezultatele 
buletinelor de analiză a apei, concentraţiile dezinfectantului din apă, valorile pH-ului 
şi temperatura apei, periodicitatea de primenire a apei şi de dezinfecţie a bazinelor, 
precum şi modalitatea de dezinfecţie a bazinelor, inclusiv substanţele dezinfectante 
folosite. 
 
(9) Pentru a permite curăţarea corespunzătoare şi dezinfecţia întregii suprafeţe a 
bazinului este necesară golirea completă, cel puţin o dată pe an şi, obligatoriu, 
înainte de fiecare început de sezon, în cazul funcţionării sezoniere, pentru bazinele 
cu sisteme de recirculare a apei. 
 
(10) Piscinele se dotează, obligatoriu, cu: vestiare, grupuri sanitare şi duşuri, 
separate pentru femei şi bărbaţi.  
 
Numărul minim de dotări sanitare este: 

Numărul de WC-uri Pisoare Lavoare Dușuri 
1 1 1 1 1 1 1 

75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f) 
 
 
Regulamentul privind utilizarea piscinelor şi măsurile de igienă se afişează într-un loc 
vizibil şi accesibil utilizatorilor, la intrarea în piscină. În perioada de utilizare a 
piscinei nu se va depăşi numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină/bazin, 
astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul maxim de utilizatori se menţionează 
în regulamentul de utilizare a piscinei. 
 
(11) Accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce, în prealabil, au făcut 
duş şi au trecut cu picioarele prin pediluviu/duşul pentru picioare. 
 
(12) Accesul în piscine al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, 
dermite sau dermatoze este interzis. Această cerinţă va fi menţionată în 
regulamentul privind utilizarea piscinelor şi măsurile de igienă. 
 
Art.  21. OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC 
Operatorul serviciului va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe 
perioada de derulare a serviciului. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta 
costul efectiv al prestaţiei în conformitate cu prevederile legale. 
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Art.  22. OBIECTIVE DE MEDIU 
Pe perioada desfășurării serviciului, operatorul va respecta condițiile impuse de 
legislația în vigoare. 
 
Capitolul VI- Tarifele și redevența aferente serviciului 
  
Art. 23. (1) Nivelul tarifelor aferente serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de 
întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente 
împrumuturilor contractate, o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și 
modernizării infrastructurii edilitar-urbane. 
 
(2) Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Galați; 
 
(3) Structura și nivelul tarifelor vor fi stabilite astfel încât: 
• să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului de întreținere și 

exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
la nivelul municipiului Galați; 

• să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și 
exploatare; 

• să descurajeze consumul excesiv și risipa; 
• să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului de întreținere și exploatare a 

zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați și protecția mediului; 

• să încurajeze investițiile de capital; 
• să respecte autonomia financiară a operatorului. 
 
Art. 24. Tarifele aferente serviciului trebuie să respecte următoarele cerințe: 
• asigurarea furnizării/prestării serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de 

agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul 
Local prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului; 

• realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul de întreținere și 
exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor 
la nivelul municipiului Galați furnizate/prestate pe perioada angajată; 

• asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului 
public și privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de 
întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și 
igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați. 
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Art. 25. Redevența pentru delegarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor 
de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului 
Galați se stabilește prin hotărâre de Consiliu Local. 
 
Capitolul VII- Durata delegării gestiunii 
 
Art. 26. Durata delegării gestiunii se va stabili prin contractul de delegare a gestiunii 
a serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a ștrandurilor, 
curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați, cu respectarea 
cadrului legal în vigoare. 
 
Capitolul VIII- Dispoziții finale 
 
Art. 27. Condițiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale, pentru 
realizarea serviciului de întreținere și exploatare a zonelor de agrement, a 
ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul municipiului Galați asigurat în 
gestiune delegată (indirectă) în Municipiul Galați. 
 
Art. 28. Operatorul are exclusivitatea prestării serviciului de întreținere și exploatare 
a zonelor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor la nivelul 
municipiului Galați pentru toți utilizatorii de pe raza Municipiului Galați. 
 
Art. 29. Descrierea locurilor de agrement de pe raza Municipiului Galați sunt 
prevăzute în Anexele ce fac parte integrantă din prezentul  Caiet de sarcini. 
 
Anexa 1- Descrierea și organizarea zonei de agrement ”Lac Vânători” 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
Anexa 2- Descrierea și organizarea zonei de agrement Plaja ”Dunărea” 
 
Complexul acvatic multifuncțional cu plajă urbană are următoarele funcțiuni și lucrări 
aferente: 
1. Pavilion administrativ (casă poartă) cu asigurarea condițiilor de etanșare pentru 
perioada de timp friguros, creșterea eficienței energetice (izolații), instalații 
antiefracție și de supraveghere video ce asigură accesul către facilitățile 
amplasamentului: 
- amenajare case de bilete; 
- zona de shop; 
- birouri; 
- spațiu tehnic și zona de depozitare. 
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2. Aqua park: 
- piscină cu valuri; 
- piscină pentru relaxare și aterizare tobogan adulți; 
- piscină pentru copii; 
- tobogane cu aterizare în piscină;  
- tobogane cu zonă de decelerare (run-out); 
- zonă aventura park prevăzută cu dotări speciale pentru realizarea traseelor cu 

diverse grade de dificultate. 
 
3. Parc verde dotat cu mobilier urban, plantare de arbuști și plante decorative: 
- zona food court care este amenajată pe o platformă betonată, recondiționată și 

prevăzută cu învelitoare din material textil. 
 
4. Zona centrală plajă: 
- scena și zona adiacentă cu utilitate multiplă pentru diverse evenimente și 

posibilitate de amenajare pentru proiecții în aer liber; 
- beach bar și terasă; 
- tonete; 
- grupuri sanitare, vestiare și spații special amenajate și securizate; 
- zona de poufuri și hamace amplasate pentru recreere pe zona de plajă; 
- bibliotecă pe plajă; 
- piscină cu bile de plastic destinată copiilor; 
- zona de fitness și yoga în aer liber; 
- bungalouri SPA; 
- zone pentru activități de sport cu destinație multiplă; 
- împrejmuire și sistematizare drum. 
 
În vederea asigurării funcționării zonei de agrement și pe perioada rece a anului zona 
aqua park- piscina cu valuri, bazinul de relaxare cu tobogane, piscina pentru copii și 
toboganul run-out are următoarele dotări: 
- sistem de control și raportare online a parametrilor de funcționare a stațiilor de 

tratare a apei din piscină inclusiv pe perioada de timp friguros; 
- rețea de internet dimensionată pentru acoperirea necesarului; 
- digitalizarea stațiilor de tratare a apei; 
- încălzirea apei din piscină cu spațiul tehnic aferent, alimentare cu energie 

electrică și dezumidificatoare;  
- bazin de acumulare cu o capacitate de 4 mc. pentru preluarea apei deversate de 

sistemul hidromecanic aferent toboganului black-hole; 
 
Capacități totale și dotări:  
- suprafață teren = 115.720 mp.; 
- clădire casă poartă, regim de înălțime S+P - S constr. = 456,49 mp.; 
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- piscină cu valuri- 297 persoane; 
- bazin de relaxare- 160 persoane; 
- bazin de aterizare- 111 persoane; 
- piscină cu tobogan pentru copii- 259 persoane; 
- rețele apă, canalizare, energie electrică, iluminat.  
 
Organizarea și administrarea zonei de agrement Plaja ”Dunărea” 
Administrarea reprezintă un ansamblu unitar de măsuri de protecție și tehnico-
organizatorice care reglementează activitatea în cadrul complexului acvatic 
multifuncțional. 
Personalul care deservește complexul acvatic multifuncțional își desfășoară 
activitatea conform fișei postului și gestionează servicii de curățenie, întreținere, 
pază, asistență medicală, salvamari, casierie și comerţ. 
Numărul minim de posturi ce vor fi asigurate în cadrul complexului acvatic 
multifuncțional este compus din următoarele funcții: 
• Administrator - se subordonează directorului general; organizează, coordonează și 

răspunde de întreaga activitate din complexul acvatic multifuncțional; gestionează 
întregul patrimoniu public existent în complexul acvatic multifuncțional; execută 
orice alte sarcini de serviciu date de şeful ierarhic; 

• Șef compartiment întreținere – reparații - se subordonează administratorului; 
organizează, coordonează și răspunde de activitățile privind întreținerea și  
reparațiile  necesare  funcționării  complexul  acvatic  multifuncțional  din  punct  
de vedere tehnic; execută orice alte sarcini de serviciu date de şeful ierarhic; 

• Muncitor curățenie - se subordonează șefului de compartiment administrativ; 
asigură și răspunde de curățenia din complexului acvatic multifuncțional; 
execută orice alte sarcini de serviciu date de şeful ierarhic; 

• Salvamar - se subordonează șefului de compartiment administrativ; asigură 
siguranța clienților în bazine și la tobogane; execută orice alte sarcini de serviciu  
date de şeful ierarhic; 

• Dispecer (Monitorizare)- se subordonează șefului de compartiment întreținere - 
reparații; asigură și răspunde de supravegherea tuturor activităților care se 
desfășoară în complexul acvatic multifuncțional și care sunt monitorizate prin  
sistemul de supraveghere; execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful 
ierarhic; 

• Electrician întreținere/automatizări - se subordonează șefului de compartiment 
întreținere-reparații; asigură și răspunde de funcționarea aparatelor și rețelelor  
electrice din complexul acvatic multifuncțional; execută orice alte sarcini de 
serviciu date de şeful ierarhic; 

• Operator instalații apă – canal - se subordonează șefului de compartiment 
întreținere-reparații; asigură și răspunde de funcționarea pompelor, instalațiilor și  
aparatelor de alimentare  cu  apă  și  evacuare  a  apei  din  complexului acvatic 
multifuncțional; execută orice alte sarcini de serviciu date de şeful ierarhic; 

• Recepționer - se subordonează șefului de compartiment comercial; oferă toate  
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informațiile referitoare la serviciile oferite în complexului acvatic multifuncțional; 
efectuează programările necesare pentru serviciile oferite; execută orice alte 
sarcini de serviciu date de șeful ierarhic; 

• Operator date - se subordonează șefului de compartiment comercial; utilizează 
casele de marcat, scanerele optice de prețuri, calculatoarele sau alte 
echipamente pentru a înregistra și accepta plata pentru achiziționarea de bunuri, 
servicii; execută orice alte sarcini de serviciu date de șeful ierarhic; 

• Gestionar - se subordonează șefului de compartiment comercial; gestionează, 
recepționează și eliberează marfă din gestiune; execută orice alte sarcini de  
serviciu date de șeful ierarhic. 

 
Metodologia de curățenie și întreținere a bazinelor în complexul acvatic 
multifuncțional se realizează în baza legislației în vigoare. 
 
Obligațiile vizitatorilor și sancțiuni - regulament intern 
(1) Intrarea în complexul acvatic multifuncțional și utilizarea serviciilor este posibilă 
doar cu bilete sau abonamente valabile; 
(2) Accesul vizitatorilor în zona bazinelor este permis doar atunci când bazinele sunt 
oficial deschise și un salvamar se află în funcțiune; 
(3) Este INTERZIS accesul în complexul acvatic multifuncțional a copiilor sub 14 ani 
neînsoțiți; 
(4) Copiii trebuie supravegheați în întregul complex: bazine, vestiare, zona verde, 
restaurante, terenuri de sport, toalete, dușuri, zona de joacă de către părinți sau 
însoțitori; 
(5) Copiii minori pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii și sub 
supravegherea permanentă a părinților sau a însoțitorilor; 
(6) Persoanele care nu știu să înoate și copiii sub 14 ani care intră în bazine, trebuie 
supravegheați în permanență de o persoană responsabilă (însoțitor) cu vârsta minimă 
de 18 ani echipată în haine de înot adecvate; 
(7) Raportul supraveghetor - copii trebuie să fie de minim 1:5 pentru copiii sub 6 ani 
și 1:10 pentru toate celelalte vârste; 
(8) Înainte de a intra în zona bazinelor și a toboganelor, clienții sunt obligați să 
folosească dușurile din vestiare. Persoanele care stau la soare trebuie să facă duș 
înainte de fiecare intrare în apă, în scopul de a clăti transpirația și loțiunile de 
protecție solară; 
(9) Este INTERZISĂ utilizarea aparatelor foto, a camerelor de filmare sau a camerelor 
de supraveghere în vestiare, băi, toalete sau orice cameră de schimbare; 
(10) Este INTERZIS accesul în complexul acvatic multifuncțional cu recipiente de 
sticlă, cuțite, băuturi alcoolice sau droguri; 
(11) Este INTERZISĂ intrarea în complexul acvatic multifuncțional a persoanelor aflate 
sub influența băuturilor alcoolice sau/și a drogurilor; 
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(12) Este INTERZIS accesul în bazine a persoanelor care suferă de boli de piele, ochi 
umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli 
transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture; 
(13) Sunt INTERZISE următoarele activități: scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului 
în apă, urinatul, defecarea în bazine; 
(14) Este INTERZIS accesul cu băuturi și mâncare în complex; 
(15) Este INTERZISĂ intrarea cu animale de companie în incinta complexului; 
(16) Fumatul nu este permis oriunde. În zona bazinelor interioare, fumatul este 
INTERZIS, iar la bazinele în aer liber, fumatul este permis doar în zonele delimitate. 
Fumătorii sunt responsabili pentru eliminarea în siguranță a filtrelor; 
(17) Este INTERZIS accesul vizitatorilor în cabina de casierie, camere de filtrare, 
cameră mecanic, spații depozitare, birouri (zona administrativă); 
(18) Sunt INTERZISE săriturile în bazin. Excepție face bazinul pentru sărituri și doar 
sub supravegherea unui instructor sau salvamar; 
(19) Sunt INTERZISE următoarele activități: alergatul, joaca zgomotoasă, împinsul, 
acrobațiile, luptele, stropitul, orice comportament necorespunzător care perturbă 
zona bazinelor sau orice fapte care ar periclita siguranța ori sănătatea vizitatorilor 
sau personalului. 
(20) Sunt INTERZISE competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, înotul 
subacvatic prelungit; 
(21) Este INTERZISĂ utilizarea pantofilor de stradă; 
(22) Este INTERZISĂ guma de mestecat în bazine; 
(23) Este INTERZISĂ utilizarea dispozitivelor care produc sunete dacă nu sunt însoțite 
de accesorii cum ar fi căști pentru urechi; 
(24) Este INTERZISĂ intrarea adulților în bazinele de copii; 
(25) Este INTERZISĂ folosirea bazinelor fără costum de baie sau în haine de stradă; 
(26) Este INTERZISĂ blocarea scărilor de acces în bazine; 
(27) Persoanele care nu știu să înoate trebuie să rămână în apă mai puțin adâncă 
(până la piept) și trebuie să fie supravegheate de o persoană responsabilă în vârstă 
minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate; 
(28) Copiii până la 2 ani trebuie să poarte un scutec de înot curat acoperit cu material 
impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul 
standard nu este permis; 
(29) Scutecul trebuie verificat în permanență. În cazul în care scutecul se murdărește, 
copilul trebuie să părăsească bazinul și nu poate reveni până când nu a fost spălat și i 
s-a schimbat scutecul; 
(30) Schimbarea scutecelor nu este permisă în zona bazinelor. Sunt disponibile locuri 
special amenajate în vestiar sau toaletele "Mama și copilul"; 
(31) Copiii în vârstă de 6 ani sau mai mari trebuie să se schimbe în vestiare cu 
persoane de același sex; 
(32) Grupurile nu trebuie să monopolizeze o anumită zonă a bazinului și prin urmare 
să limiteze utilizarea acestuia sau să-i intimideze pe ceilalți utilizatori; 
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(33) Alimentele și băuturile pot fi consumate doar la bar și restaurante sau în alte 
zone desemnate. Produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea 
bazinelor. Toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele desemnate; 
(34) Telefonul de birou și sistemul de sonorizare public nu poate fi utilizat decât de 
personalul complexului pentru a transmite mesaje de natură urgentă sau de a 
comunica informații pentru facilitarea șederii vizitatorilor; 
(35) Dispozitivele de plutire utilizate de vizitatori trebuie să fie de mărime adecvată 
concepute pentru a oferi suport vertical și pentru a menține capul deasupra 
suprafeței apei. Pot fi purtate cu condiția ca cei care nu știu să înoate să fie 
supravegheați de o persoană responsabilă cu vârsta minimă de 18 ani îmbrăcată cu 
haine de înot adecvate; 
(36) Purtarea ochelarilor de vedere în bazine este descurajată, se permite doar dacă 
este absolut necesar. 
 
Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru toți clienții complexului 
acvatic multifuncțional. 
 
Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, toboganelor, 
utilajelor, dotărilor, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de 
vandalism sau sunt găsiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea 
pagubei produse. 
Părinții sau însoțitorii sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor 
minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată 
de îndată din incinta complexului acvatic multifuncțional. 
 
ANEXA 2.1 - Parametri de calitate şi frecvenţa de recoltare pentru apa de 
îmbăiere folosită în  bazine de înot, piscine, băi publice 
 

Parametru Valoare maxim 
admisă 

Frecvența Metoda de 
analiză 

Nr. colonii la 
370C/ml în 24 h 

< 200 UFC/ml bilunar Metoda 
încorporării 

în placă 
Bacterii coliforme < 10 /100 ml bilunar Metoda 

filtrării prin 
membrană 

metoda celui 
mai probabil 
număr (MPN) 

Escherichia coli 0 /100 ml*) bilunar Metoda 
filtrării prin 
membrană 

metoda celui 
mai probabil 
număr (MPN) 

Enterococi 0 /100 ml*) bilunar Metoda 
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filtrării prin 
membrană 

metoda celui 
mai probabil 
număr (MPN) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0 /100 ml*) bilunar Metoda 
filtrării prin 
membrană 

 
*) Când se foloseşte metoda celui mai probabil număr, rezultatul se va exprima < 
1/100 ml conform citirii din tabelele McCrady 
 
 
Anexa 3 – Descrierea și organizarea Portului de ambarcațiuni de agrement 
Realizarea investiţiei Port de Ambarcaţiuni de Agrement a avut ca scop dezvoltarea 
turismului în zonă şi implicit a dezvoltării economice a oraşului Galaţi. 
Portul de Ambarcaţiuni de Agrement Galaţi este situat pe malul stâng al Dunării, la 
km 153. Întregul ansamblu plutitor ocupă un front la Dunăre de cca. 250 m şi se află 
amplasat la o distanţă care nu depăşeşte 42 m de mal, retras faţă de frontul ocupat în 
prezent, în amonte de punctul de trecere cu bacul Ţiglina-I.C. Brătianu. 
 
Implementarea acestui proiect a anticipat soluţionarea unei cereri tot mai mari de 
acostare modernă, care să corespundă cerinţelor ambarcațiunilor de agrement de 
ultimă generaţie ce creează un impact economic relativ imediat cu privire la 
ocuparea forţei de muncă în zonă precum şi, dezvoltarea unui nou segment de afaceri 
de specialitate. 
 
Portul de Ambarcaţiuni de Agrement va avea un impact major în dezvoltarea 
turismului şi introducerea municipiului Galaţi pe hărţile de navigaţie de specialitate 
ca şi obiectiv turistic sau punct de vizitare. 
 
Administrarea apelor Portului de Ambarcaţiuni de Agrement se va realiza astfel încât 
să se împiedice abandonarea sau eşuarea ambarcațiunilor, să se respecte prevederile 
cadrului legal, în vigoare, să se reducă pagubele şi influenţele negative asupra faunei 
şi florei fluviale, să se asigure funcţionarea Portului la standarde ridicate de 
securitate şi siguranţă şi să respecte Normele Registrului Naval Galaţi. 
 
Toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de agrement în incinta 
Portului de Ambarcaţiuni trebuie să acţioneze şi să se comporte astfel încât 
desfăşurarea activităţilor portuare şi şederea celorlalţi rezidenţi ai Portului să nu fie 
periclitate, lezate sau împiedicate. 
 
În Portul de Ambarcaţiuni de Agrement Galaţi pot acosta un număr de 80 de 
ambarcaţiuni. 
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Din punct de vedere al dimensiunilor, ambarcaţiunile care pot acosta se pot structura 
pe 3 categorii, după cum urmează: 
1)ambarcaţiuni mari: L (lungime) = 12,00 m, B (lăţime) = 2,40 m, T (pescaj) = 0,80 m; 
2) ambarcaţiuni medii: L (lungime) = 9,00 m, B (lăţime) = 2,20 m, T (pescaj) = 0,80 m; 
3) ambarcaţiuni mici: L (lungime) = 6,00 m, B (lăţime) = 2,20 m, T (pescaj) = 0,80 m. 
 
Bazinul Portului de Ambarcaţiuni de Agrement Galaţi se află într-o zonă naturală 
primitoare. 
(a) Deşeurile reciclabile şi gunoiul vor fi depozitate în pubele şi containere special 
inscripţionate şi amplasate în incinta portului.  
(b) Se interzice deversarea în bazinul portuar a apelor menajere/uzate, a toaletelor 
de la bord şi a rezervoarelor colectoare. 
(c) Spălarea ambarcaţiunilor necomerciale se va face regulat, dar nu mai des de o 
dată pe săptămână şi doar pentru îndepărtarea prafului. Spălarea se face numai cu 
produse biodegradabile. 
(d) Procedurile de curăţare a corpului ambarcațiunii aflată sub nivelul apei prin 
operaţiuni subacvatice nu pot fi executate în bazinul portuar. 
(e) Toate furtunurile de cauciuc trebuie prevăzute cu închidere mecanică pentru a 
evita risipa de apă pe timpul spălării. 
(f) Nivelul zgomotului trebuie să fie cât mai scăzut în permanenţă, în special după ora 
22:00. Folosirea motoarelor, aparatelor de radio sau altor aparaturi şi maşinării care 
produc zgomote puternice şi noxe este interzisă. 
(g) Nerespectarea unei prevederi de la acest capitol atrage fie aplicarea unor 
sancţiuni şi penalităţi, fie rezilierea contractului de prestări servicii şi părăsirea 
portului de către ambarcaţiunea Beneficiarului în cauză. 
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