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HOTARARE

privind uprobareu Regulamentului intern de
utilizqre o sulii de/itness carefunctioneoza in
cadrul Salii polivulente tlin sstul Bruziide Sus,
comun, Brazi, judetul proltrvn si
stabilireu tnrei de utiliate
Yazand expunerea de motive a domnului.primar
si raportul de specialitate prin care
propune aprobarea Regulamentului intern privind
modul de utilizare a salii de fitness care
functioneaza

in cadrul Salii Polivalente din satul Brazii de Sus, cornuna

Brazi,judetul
Prahova si stabilirea taxelor pentru desfasurarea
de activitati sportive in incinta acesteia:
Avand in vedere prevederile afi.486 alin.(1) din
r-.g.u nr.22712015 privind codul

fiscal, cu modificarire si compretarire urterioare
ri pr.u"d"rir? an.:o arin.(r) _
privind finantele publice locale. cu rnoctificarile si arin.(3) din
completarile

ffi::,:r[:''7312006

Avand in vedere rapoartele de avizare ale cornisiilor
de specialitate ale consiliului
Local Brazi si avizu r secretaru u i un itati i adrn in istrati
v-teritoriare:
In temeiur art.36 arin.(r). arin.(2)
rit.aj pct. 6, art^ 45 arin.(2) rit.c) si
!t9r ri arin.6
art' 115 alin'(l) lit.b) din Legea nr.ztsizoot
privini'administrati"
rrrrrrr!rsLra p;;i;;;
. si compretarire
vuurr\'( locala.
republicata, cu modificarile
ulterioare.
r

Consiliul local al comunei Brazi, judetul prahova
aclopra prezenta hotarare:

I Aproba Regulomentul intern privind moclul de utiliutre n sulii
de Jitness
cure functioneaza in coclrul Solii polivalente
din sutul Brrtzii rle Sus, coman(t Brozi,
iudetul Prahovu. confbrm Anexei nr.l care face parte int.gr*iu din prezenta
hotarare.
Art" 2lncepand cu data de I noiembrie 2017, p."nt., utilizarea
salii de fitness care
functioneaza
Art'

in cadrul Salii Polivalente din satul Brazii de Sus. comuna
Brazi.judetul

Prahova de catre persoane ftzice, se stabilesc
tarifele
integranta din prezenta hotarare.

conform;;;;;";;:'i

"irt'ru"r

run"

Art,3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei
Brazi'judetul Prahova si de compartimentele cu atributii
in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi
comunicata persoanelor si autoritatilor
interesate de secretaru I un itati i ad m i n i strati v_teri
toriale.
DINTE DE SEDINTA,
Stoicescu

J
Brazi,
Nr.56.

3l octombrie

CONTRASEMlVEAZA,
SECRETAR,
Georgetu E$escu
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REGULAMENT INTER],{

de utilizare a salii de/itness carefunctioneazo in cadrul
Salii polivalente
din satul Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul prahova
Regulamentul in vigoare este stabilit pentru efectuarea
normala a activitatilor abonatilor salii

de fitness. pentru ocrotirea sanatatii Ior,

precum

si in

scopul respectarii ordinii

incaperilor si echipamentelor salii"
Cunoasterea, insusirea si respectarea regulamentului
de utilizare

si

curateniei

a salii de fitness este
obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza sala"
Prin plata unei sedinte sau a
abonamentului si semnarea Formularului de inscriere.
utilizatorii certifica respectarea
cu strictete

prezentul ui regulament.

a

Serviciile salii de fitness sunt deschise zilnic pentru mernbri.
dupa urmatorul program:
- Luni - Vineri - in inrervalul orar I6.00 _ 21.00
- Sambata - in intervalul orar
10.00 - 1g.00
- Duminica - in intervalul orar
10,00 _ 17.00
Administratorul Salii de fitness isi rezerva dreptul de gestionare
si rnodificare a orelor de
functionare in situatii speciale. Aceste modificari vor
fi afisate la Sala polivalenta si pe site-ul oficial
al Primariei Brazi.
Inscrierea pentru frecventarea salii de fitness se face
pe bazacartii de identitate.
Accesul in sala de fitness va fi permis nurnai dupa
completarea datelor personale clin
formularul de inscriere si emiterea legitirnatiei de membru.
care este strict personala si
netransmisibila.
Accesul membrilor abonati

in incinta salii de t-itness se va

f-ace

pe baza legitirnatiei

de
membru sau a cartii de identitate (in cazul in care legitimatia
s-a pierdut sau este deteriorata) si
numai dupa achitarea contravalorii abonamentului
de utilizare a salii, care poate fi drpu.u.,
- Abonament lunar pentru persoanele fizice care au
dorniciliul pe raza comunei Brazi.
judetul Prahova - acces nelimitat in cadrul
orarului de functionare a salii si in limita
locurilor disponibile _ 50 lei/persoana

-

-

Abonarnent lunar pentru persoane f-izice care au donriciliul
pe raza altor unitati
adrninistrativ-teritoriale - acces nelimitat in cadrul orarului
de functionare a salii si in
limita locurilor disponibile _ 100 lei/persoana
Abonament saptamanal pentru persoanele flzice care au
domiciliul pe raza comunei
Brazi,judetul Prahova - acces nelirnitat in cadrul orarului
de functionare a salii si in
limita locurilor disponibile _ 20 lei/persoana
Abonament saptamanal pentru persoane fizice care au
dorniciliul pe raza altor unitati
administrativ-teritoriale - acces nelimitat in cadrul orarului
de functionare a salii si in
limita locurilor disponibile _ 30 Iei/persoana
Taxa pentru utilizare ocazionala pentru persoanele fizice
care au domiciliul pe raza

comunei Rrazi^judetur prahova - r0 rei/peisoana/sedinta
Taxa pentru utilizare ocazionala pentru persoanele llzice
care au domiciliul pe raza
raza altor unitati adrn in i strativ-teritoriale - I 5 I.i/p.rsoana/sed
inta
O sedinta dureaza 60 minute.

-

pe

Accesul in incinta salii

al celor care nu sunt titulari de abonament se va face numai dupa
achitarea la casieria Primariei Brazi a contravalorii serviciilor solicitate.
Plata pentru utilizarea salii de fitness se realizeaza numai la casieria prirnariei
Brazi, plata se
incaseaza sub forma de numerar, card bancar sau alta forma legala
de plata convenita de comun

acord' Costul serviciilor precum si durata lor pot fi modificate in conformitate
cu decizia
adm inistratorul ui sal i i.
Administratorul isi rezerva dreptul de a anula abonamentele fara a returna vreo
suma acelor
clienti care incalca prezentul Regularnent, precum si orice modificari
ulterioare ale acestuia.
Abonatii si clientii nu vor avea acces in zonele rezervate personalului. care vor
fl semnalizate

corespunzator"

Abonatii si clientii declara irnplicit prin folosirea serviciilor oferite de catre
sala de fitness ca
1u lufera de probleme de sanatate si ca sunt apti din punct de veclere medical pentru folosirea
facil itati lor oferite.
Administratorul nu este obligat sa restituie contravaloarea abonamentului
in cazul in care
abonatul se imbolnaveste sau nu mai doreste sa foloseasca serviciile
clubului.
Utilizatorul are dreptul de a prirni recomandari de la personalul clubului cu privire
la
utilizarea echipamentu I u i sport i v
Abonatul este obligat sa utilizeze cu griia echipamentul sportiv si in
mod adecvat. In mod
contrar el isi asuma raspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot
surveni in unna utilizarii
neadecvate. Se considera abonat al salii chiar si persoana care efectueaza
o sedinta unica.
In cazuldeteriorariiechipamentului sportiv sau al altui bun al salii, persoanaincauzaacopera
toate cheltuielile materiale pentru inlaturarea deteriorarilor produse
de catre el, echipamentului
sportiv sau bunului, si reparatiile incaperii.
Se recomanda sustinerea unui examen medical inainte de inceperea
frecventarii salii de
fitness' Utilizatorul salii de fitness este singlrrlll responsabil de sanatatea
sa. Administratorul salii nu
raspunde pentru suferintele cauzate de inrautatirea sanatatii utilizatorului.
Administratorul nu-si asurla raspunderea daca motivul inrautatirii sanatatii
utilizatorului salii
este rezultatul nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentului
de antrenament.
Deasmeni' administratorul salii de fitness nr-ri urunru raspunderea pentru
daunele pricinuite
sanatatii si/sau bunului abonatilor" in urma actiunilor ilegale ale
tertilor.
Administratorul nu isi asuma nici o..responsabilitate pentru eventualele
vatamari corporale
sau pierderi de vieti inregistrate in incinta salii di fitness. Acesta
va depune toate diligentele pentru a
preveni producerea oricaror evenimente sau situatii de natura prejudicia
a
clientii si abonatii salii.
Administratorul nu se face raspunzator de pierderea. deteriorarea sau
furtul obiectelor
"

personale.

Este strict interzis accesul copiilor sub l6 ani in sala"
La accesul in sala de fitness, membrii sunt obligati sa aiba echipament
corespunzator.

In scopul asigurarii securitatii membrilor salii,iste interzis, in mod catego;ic,
ca utilizatorii
sa detina asupra lor arme albe, de foc sau cu gaze. Distribuirea si
folosirea bauturilor alcoolice.
narcoticelor si fumatul in incinta Salii Polivalente este interzisa in mod
categoric.

Clientii se obliga sa respecte regulile elementare de igiena.orpo.ulu astfel incat
sa nu fle o
sursa de disconfort pentru ceilalti rnembri.
Este interzis accesul in incinta salii de fitness a persoanelor cu boli
contagioase cu risc de

transmitere prin aer sau contact direct.
Este interzis accesul cu animale de companie in sala de fitness"
Adrninistratorul poate interzice accesul sau indeparta din sala persoanele
care. prin alte fapte
decat cele enumerate exemplificativ in cuprinsul prezentului ,"guiurn.nt,
creeaza disconfort. ii
deranjeaza pe ceilalti membri, provoaca daune materiale sau de
imagine administratorului salii
etc.
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In aceste cazuri administratorul poate dispune
si anularea abonamentului. fara interventia instantei
judecatoresti, fara termen de gratie
si fara indeptinirea vreunei alte formalitati.
Abonamentul pentru utilizareasaliide fitness
r. pout. anula in urmatoarele conditii:
- nerespectareaprezentului regulament;

-

-

folosirea unui limbaj obscen, necuviincios. gesturi
indecente. viorente.

cat si un
comportament care sa prejudicieze buna imagine
a salii;
utilizarea defectuoasa a echipamentelo*porliu.
existente. respectiv deteriorarea acestora
prin fo I osirea necorespu nzatoare:
igiena personala precara:
nerespectarea.in-mod repetat a observatiilor
instructorilorl
savarsirea de infractiuni:

consumul de droguri' alcool si a substantelor
interzise in activitatile sportive (pentru
marirea parametri lo r fizici ai organ i smu ui
):
nerespectarea tipului de abonament pentru
care a optat:
declararea datelor eronate in fisa de inscriere:
instrainarea abonamentului propriu unei alte persoane
cu scopul de a se fblosi de servicii
I

in locul acesteia:

- nerespectarea regulilor de igiena a salii:
Pentru antrenamentele in sala de forta utilizatorii
vor purta echipamentul
sportiva necesara' Se va avea in vedere ca partile
descoperite ale corpului

si incaltamintea

sa nu vina in contact cu

suprafetele echipamentului sportiv, utili,atorii
,;rrJ';;li;atia sa foloseasca prosopul. Este
sa fbloseasca dusul inainte de antrenamenr. Anrrenamenrur
cu trupul

;tt"-ffi:]|f,.f,l]'"trii

utilizarea echipamentului de fitness este permisa
numai in unna instructajului facut de catre
instructor/antrenor' Este interzisa bruscarea
aparatelor si trantirea ganterelor pe pardoseala"
Daca
functionarea aparatului este anormala sau
se constata ca vreun cablu sau lant este pe
cale
sa
se
rupa.
sau exista vreo fisura la banca sau aparat
este obligatorie intreruperea antrenamentului
si anuntarea
instructorului.
In timpul pauzeror de reraxare aparatele nu vor
fi mentinute ocupate.
Utilizatorul are obligatia de a cere ajutor instructorului
la

lucrul cu aparatele cu incarcatura
specifica' La finele exercitiului toate echipamentele
ae ntness vor fi fixate in pozitia initiala. iar
greutatile la locul lor de depozitare.
Daca utilizatorul incepe pentru prima data
cursul de antrenament cu tipuri de echipamente
sportive noi si necunoscute trebuie sa consulte
instructorul/antrenorul asupra functionarii Ior"
Administratorul Salii de fitness se obliga, de
asemenea. sa respecte prevederile Legii nr"
67712001' privind prote.ctia datelor personale
frimite si stocate pe durata contracturui. ca atare.
Administratorul se angajeaza sa past;eze confidentialitatea
datelor personale ale abonatilor clubului
si sa Ie utilizeze conform prezenturui Regurament
si regisratiei in vigoare.
Administratotul isi rezerva dreptul de a rnodifi-ca prezentur
Regulament si se obliga sa aduca
la cunostinta membrilor si cl.ientilor regulamentul in forma
actualizata prin afisarea acestuia in
Salii de fitness si prin prn.r.u"lu dispozitie in forma
scrisa, pe site-ul oficial al primariei

il#i:*'

Regulamentul este obligatoriu pentru orice persoana
care beneficiaza de serviciile salii de
fitness' administratorul rezervandu-si dreptul
de a lua orice masuri juste fata de cei care nu
il
respecta, in conforrnitate cu prevederile de
mai sus.
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ANEXA NR. 2
la H.C.L. Brazi nr. 56/2017

pentru utitizareo satii

cte litnf, ,:l\:::,,rneoza
in cadrut Sotii potivatente
din satul Brazii de Sus, cotmunq Brazi, judetul prahova

Nr,
crl.

Tip abonament

t.

Tanf

^uunamenl lunar pentru persoane fizice care au

l

domiciliul pe raza comunei Brazi,
;rO.tri
Prahova
cu acces nelimitat in cadrul

o**f ui i.
a salii si in limita I".rrifo.
disponibile
Abonament lunar pentru p".roun. f,oi..
*..iul
domiciliul

i

functionare

)

I
I

100 Iei/persoano

pe raza altor unitati administrari;_

l

teritoriale cu acces nelimitat in cadrul orarului
de

a salii si in Iimita
disponibile
functionare

J.

50 lei/persoana

I

i

fo.u.ifo.

j
l

lAbonament suptamaffi

domiciliul pe raza comunei Brazi.
:ul. auPrahova
cu acces nelimitat in cadrul
ljudetul
de
functionare
a salii si in limita
lorarului

20 Iei/persoana

care au domiciliul pe raza altor unitati
administrativ-teritoriale cu acces nelimitat in

30 lei/persoana

I

I locurilor disponibile
4.

cadrul orarului de functionare a salii si in
limita
locurilor disponibile

5.

]

I

Taxa

p.n
persoanele fizice care au domiciliul p;
,urul
comunei Brazi.ludetul prahova
'l-q-o
,..:
purrrr
^6h+r., u
uLut.zare acaztonala pentru
persoanele fizice care au domiciliul pe
raza pe
raza altor u n itati ad rn i n i strati v_teritori
al e

10 Iei/persoana/sedint0

I

6.

-

15 lei/persorniEurlinn

-

