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6.15. BAZA DE ÎNOT ŞI RECREERE 

Art. 42. – Baza de Înot şi Recreere Sfântu Gheorghe, denumit în continuare BIR Sfântu 
Gheorghe, serviciu fără personalitate juridică, înfiinţat prin H.C.L. nr. 115/2002, în 
subordinea Consiliului Local. Unitatea aparţinătoare BIR Sfântu Gheorghe este Ştrandul 
municipal în stare de nefuncţionare. 
Art. 421 (1) Se înfiinţează în scopul organizării şi administrării de activităţi sportive şi de 
recreere, atât la BIR Sfântu Gheorghe, precum şi la Ştrandul municipal. BIR Sfântu 
Gheorghe promovează cu prioritate şi are în structura sa o singură secţie, înotul. 
Înfiinţarea ori desfiinţarea unei alte secţii se face numai pe baza solicitării BIR Sfântu 
Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. 
(2) BIR Sfântu Gheorghe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, precum şi a prezentului Regulament. Se organizează şi funcţionează pe baza 
Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi a Regulamentului de ordine 
interioară, aprobat prin H.C.L. nr. 138/2002. 
(3) Sediul BIR se află în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 3. 
Art. 422 (1) Activitatea BIR Sfântu Gheorghe este condusă de un director, numit prin 
Dispoziţia Primarului, în baza rezultatelor concursului organizat conform prevederilor 
legale în vigoare. 
(2) Directorul BIR Sfântu Gheorghe este subordonat Viceprimarului I. 
Art. 423 Obiectul de activitate al Bazei de Înot şi Recreere este:  

a) asigurarea condiţiilor pentru practicarea cu prioritate a înotului de agrement şi de 
performanţă; 

b) selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale de 
performanţă, prin colaborare cu instructorii de înot; 

c) iniţierea şi organizarea de cursuri de înot (prin instructori de înot colaboratori) 
pentru elevi. 

d) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 
      e.) administrarea bazei de înot; 
      f.) administrarea Ştrandului municipal, actual în stare de nefuncţionare; 

      g.) BIR Sfântu Gheorghe poate desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării 
scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii. 

Art. 424 Organigrama şi Statul de funcţii se aprobă anual prin Hotărârea Consiliului 
Local. 
Art. 425 (1) BIR Sfântu Gheorghe este finanţat din alocaţii bugetare şi din venituri 
extrabugetare, în condiţiile legii, după cum urmează: 

a.) alocaţii de la bugetul local; 
b.) venituri din activităţi realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de 

activitate ale acestora; 

c.) alte venituri, în condiţiile legii. 

Veniturile şi cheltuielile vor fi cuprinse şi contabilizate întrun subcapitol al bugetului 
anual al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe. 



Art. 426 Directorul BIR Sfântu Gheorghe are următoarele atribuţii principale: 
a.) organizează şi conduce activitatea BIR Sfântu Gheorghe şi răspunde de 

îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
b.) asigură respectarea Regulamentului de Ordine Interioară de către 

personalul salariat; 
c.) reprezintă unitatea în relaţii cu terţi, în limitele stabilite de către Primarul 

municipiului Sfântu Gheorghe; 
d.) elaborează propuneri şi programe de dezvoltare pe termen mediu şi scurt a 

unităţii; 
e.) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, în vederea 

realizării scopului şi obiectului de activitate; 
f.) asigură obţinerea şi reînnoirea autorizaţiilor de funcţionare; 
g.) asigură aplicarea şi respectarea altor dispoziţii legale în vigoare; 
h.) asigură folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primate din bugetul 

local; 
i.) asigură integritatea bazei materiale a BIR Sfântu Gheorghe; 
j.) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din 

subordine şi urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune; 
k.) propune aplicarea, în condiţiile legii, de sancţiuni disciplinare salariaţilor; 
l.) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a 

băncii de date la BIR Sfântu Gheorghe, respectiv: actele normative în vigoare privind 
activitatea Unităţii; regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; regulamentul de 
ordine interioară; programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt al unităţii; 

m.) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţiile 
optime a bazei materiale aparţinătoare unităţii; 

n.) propune primarului elaborarea prin dispoziţie a programului de 
desfăşurare al cursurilor de înot; 

o.) orice alte atribuţii legate de activitatea BIR Sfântu Gheorghe, stabilite de 
şefii ierarhici, conform fişei postului. 
Art. 427 Accesul – intrarea – în BIR Sfântu Gheorghe se face numai cu bilet, tip brăţară 
de acces pentru public şi legitimaţie de serviciu pentru personal. 
Programul BIR Sfântu Gheorghe: 
Marţi-Duminică  
7-13,30 h,  
15-21,30h 
Luni închis 
Valabilitatea biletului de acces tip brăţară este în concordanţă cu programul BIR: 
 de la ora 7-până la 13,30 sau de la ora 15-până la 21,30 h. 
Art. 428 (1) Obligaţiile vizitatorilor BIR: 
Respectarea următoarelor reguli: 
- cumpărarea biletului de acces tip brăţară de la caseria BIR; 
- purtarea brăţării de acces pe durata şederii la BIR; 
- respectarea programului BIR; 
- respectarea programului stabilit pentru cursuri de înot; 
- purtarea căştii de înot; 
- purtarea costumului de baie; 



- folosirea duşurilor înainte de intrarea în bazin; 
- comportament civilizat; 
- respectarea regulilor afişate în incinta BIR Sfântu Gheorghe (în funcţie de necesităţi); 
- respectarea indicaţiilor date de personalul de serviciu: instructori de înot, caserie, 
personalul de la vestiare 
- depozitarea hainelor în sertarele de la vestiare ( depozitarea altor bunuri de valoare) 
precum bani, telefoane mobile, bijuterii se depozitează în aceste sertare numai pe propria 
răspundere a clienţiilor. Sertarele se închid de către supraveghetor în prezenţa clientului. 
(2) Este interzis: 
- accesul în incinta BIR fără brăţară de acces; 
- insultarea şi jignirea personalului de serviciu; 
- introducerea de băuturi alcoolice în unitate, precum şi consumul lor; 
- intrarea în incinta BIR în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice; 
- introducerea unor produse sau obiecte prohibite legal (arme, droguri, etc); 
- fumatul în alte locuri decât cele stabilite; 
(3) Nerespectarea acestor reguli conduce la obligaţia de a părăsi incinta BIR. 
(4) Pentru asigurarea respectării prevederilor art. 455  sunt responsabili : 
- instructorii de înot; 
- personalul de la caserie; 
- personalul de la vestiare. 
Art. 429 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe exercită supravegherea şi 
controlul asupra BIR Sfântu Gheorghe. 


