
JUDETUL SIBIU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

ID VII. A. 5 

HOTĂRÂREA NR. 149 
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi de utilizare a 

Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2022, 
Analizând: 
-referatul de aprobare nr. 28690/12.04.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară şi de utilizare a Complexului de 
agrement Lacul lui Binder din Sibiu, întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

-raportul de specialitate nr. 29687/14.04.2022 prin care Serviciul Public Administrare Baze 
Sportive şi de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară şi de utilizare a Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu, 

Având în vedere: 
- HCL nr.415/2019 modificată şi completată de HCL nr. 99/2020 şi HCL nr.251/2021 în baza 

căreia Serviciul Public Administrare Baze Sportive şi de Agrement al Municipiului Sibiu are în 
administrare, începând cu data de 01 .05.2020, zona de agrement constituită pe structura Lacului 
Binder din Sibiu şi terenul aferent, 

-necesitatea stabilirii regulilor privind accesul util izatorilor şi conduita acestora în cadrul 
complexului, precum şi a prevenirii producerii de accidente în cadrul Complexului şi de stabilire a 
modalităţilor de răspundere în cazul producerii unor astfel de accidente sau prejudicii materiale, 

Văzând avizul Comisiei pentru adm inistraţie publică locală, juridică , apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică , republicată şi actualizată, 

în temeiul prevederi lor art.129 alin.2 lit.a) şi lit. d) şi alin. 7 lit.f), art. 136 alin.1 şi alin.8, art. 
196 alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de ordine interioară ş i de utilizare a Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Sibiu , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2 Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive şi de Agrement al Municipiului 
Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri . 

Preşedinte de şedinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Adoptată în Sibiu, la data de 28.04.2022. 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 



Judetul Sibiu 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu Anexa nr.A . .1a HCL nrJ~~ ./2022 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERJOAR..\ ŞI DE UTILIZARE 
A COMPLEXULUI OE AGREMENT LACUL LUI BINDER DIN SIBIU 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. I Complexul Lacul lui Binder din ibiu este un centru de agrement. relaxare şi activităti sportive 
in cadrul căruia fiecare utilizator poate bt:ndicia <le scr\'icii de agrement şi sport. relaxare şi distracrie. 
Art.2 Regulamentul de ordine interioară ş i de utilizan: este obligatoriu pt:ntru toţi utilizatorii 
Complexului de agrement Lacul lui Binder. în toate spaţiile aparţinând acestuia. inclusi,· în parcarcn 
cxtcrioară. 

Art.3 Pentru a beneficia de structuriJe Complexului de agrement Lacul lui Binder. utilizatorii trebuie 
sfi accepte regulile prevăzute în prezentul Regulnment. 1.:u modificările şi completări le ulterioare 
aprobate în prealabil de Consiliul Local Sibiu. 
Art..& Complexul de agrement Lacul lui Binder (denumit în cele ct: unnează .,Complexul") este un 
spa~iu destinat ai..:tivitf1tilor de relaxare. Scopul Regulamentului de ordine interioarrt al Complexului 
este de a asigura un climat corespunzător. precum ş i securitatea persoanelor sau a bunurilor în interiorul 
complexului. 
Art.5 Prin achitarea taxei de intrare. utilizatorii îşi exprimă consimtrm1ântul privind prcn~ntul 

Regulament ş i se obligă să respecte. nccomJi1ionat ş i fără re/.crve. toate regulile pre' ăzute în acesta. 
Art.6 După achitarea taxei de intrare, utilizatorii primesc o brăţară de tip ceas ş i /sau un bilet. Brăţara 
nu se răscumpără ş i nu poate fi transmisă altei persoane. Utili1atorul trebuie să păstreze biletul primit 
până la ieşirea din incinta Complexului. Ln finalul 'izitei. brăţara se predă la casck <le bilete. 
Art.7 Pentru practicarea sporturilor nnutice precum şi pentru închirierea echipamentelor sporti\·c. 
utili:tatorii vor achitu taxele :.ilişate de crttre administratorul Complexului. aprobate în prealabil de 
Consiliul Local Sibiu. 
Art.8 Accesul la instala~iilc ş i echipamentele din cadrul Complexului (locul de joat:rt go11flabil plutitor. 
instalaţii de i..:ablu, caiace, SUP, etc.). este permis <loar duprt semnarea acordului de consimţămtînt. 
Art.9 S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătă!ii sau' ieţii utiliLatorilor. dacă aceste 
prejudicii se datorează sau dacă se produc din vina lor sau a altor persoane/utili.mtori ai Complexului. 
Art.10 Prin cxprimureu consimţământului la prezentul Regulumcnt, utili7atorii dec.:lară că starea lur <le 
sănătate este corespunzătoare pentru practicarea de actiYităţi sportiYe şi totodată că şi-au însuşit toate 
recomandările şi reglementările pri' ind utilizarea strucrurilnr Complexului în mnximă si gurantă ş i 

securitate pentru eliminarea şi evitarea posibilelor riscuri. 
Art.11 Părinţii şi persoanele însoţitoare care au in g:iijă copii sau alte persoane (persoane fără 

discernământ. etc.) răspund pcmru respectarea regulamentului de către copiii şi p1:rsoanelc allate in 
grija sau sub supn1H.:gherea acestora. Pf1rinţii ~ i persoanele însoţitoare \'Dr instrui ş i a\'ertiza asupra 
riscurilor din cadrul Complexului şi \'Or însoţi şi supraveght:a permanent copiii ş i persoanele allate în 
grija acestora. 
Art. 12 Reguli pentru minori: I) Copiii pâni:i la vârstă de l~ ani sunt obligati să frecventeze 
Complexul inso~ti de către părinţi sau persoane autorizate: 2) Părintii sau persoanele autorizate care 

Pag uM I dm l i 



însoţesc copii sunt obligaţi sii-i supraH:ghe.ce deoarece sunt direct răspunziilori pentru sănătatea ş i 

acţiunile lor; 3) Aceştia declară că îşi asumă întreagă responsabilitate pentru copii în incinta 
Complexului ş i în spapilc anexe acestuia; -') Copiii sLmt obligati să ajbă grij ă de integritatea fizidi 
proprie ş i a celorlalţi participanţi din cadrul Complexului: 5) Spaţiile din incinta Complexului pot fi 
folosite exclusiv in scopul destinat. Orice daune care pro\'in din folosi rea incorectă a echipamentelor 
sau distrugerea lor inteniionată, \'Or fi supo1tatc de către părinţi înso\ itori: 6) Complexul nu răspunde 
pentru obiectele lăsate I uitate /pierdute în incinta Complexului; 7) Nu este permis accesul în incinta 
Complexului cu obiecte care nu corespLmd vârstei copilului. care împung. taie, sugerează agresivitate, 
jucării care produc teamă. 
Art.13 Programul de functionare al Complexului de agrement Lacul lui Binder este de marţi până 
duminică Între orele 10°0 - 23°0 ş i este afişat public la intrare şi pe website: 
https://bazesporti ve.si bi u.ro. 
Programul zonelor de activităţi este următoru l: 

a) zona de plajă, în interval ul orar l 0°0 
- 20°0; 

b) locul de joacă gonClabil plutitor amplasat pc lac. in intcnalul orar I 0°0 20°0
: 

c) caiac I UP. în intervalul orar I 0°0 - 20°0; 

d) 1.ona de wakeboard, schi nautic, în intervalul 12°0 
- 20°0

; 

e) zona de promenad<'.'t perimetrală, în intervalul orar I 0°0 23°0 . 

Art.1-' După ora 20°0 sunt interzise: înotul, accesul la zona de plajă. la locul de joacă gonflabil plutitor 
ampla~at pc lac. actÎ\'Îtăiile tle \\akeboard. caiaclSUP. După ora 20°0 \'a ti permis accesul gratuit la 
zona de promenadă perimetrală. 
Art.15 Ora de închidere este ora la care este obligatorie părăsirea incintei Complexului de agrement 
Lacul lui Binder. 
Art.16 Complexul dispune de o parcare de 39 de locuri cu barieră ş i plată în dreptul poqii de acces de 
pe strada Ţiglari şi de 74 de locuri de parcare, situate pe străzile LacuJ lui Binder şi Zidarilor. 
Art.17 ccesul in Complex este permis până cd târziu cu o jumătate de oră înainte d~ închidere. 
Art.18 lntrurca in Complex şi utilizarea serviciilor pentru clienţi se face în ordinea sosirii lor. De la 
această regulfi fac excepţie grupuri.le anuniate care au plătit anticipat şi integral taxa de intrare, feme ile 
gravide, persoanele cu handkap locomotor ~i alte persoane cu dizabilitup, precum ~ i partenerii 
contractual i ai instituţiei. 

CAPITOLUL li. DISPOZIŢH SPECIFICE 

Art. J 9 Accesul şi conduita utilizatmilor în cadrul complexului : 
a) se interzice scăldatul în zona de wakehoard. schi nautic ş i caiac: zona de îmbăiere este 

semnalizată prin flotoare de delin1itarc ş i panouri de informare. iar accesul se face de pc plaja 
amenajată; 

b) se interzice accesul în zona de îmbăiere a persoanelor care nu ştiu să înna1c; 
c) se interzice accesul în zona de practicare a sporturilor nautice a persoanelor care nu ştiu să 

înoate; 
d ) sc intc:rL.ice:: accesul in zona de îmbăiere şi practi<.:arc a spom1rilor nautice a persoanelor care 

suferă de crize de leşin sau epilepsie. precum şi pentru persoanele care suferă de afeciiuni 
cardiovasculare, boli contagioase. boli psihice, persoanelor cu răni deschise, erup\ii cutanate. leziuni 
aJe pielii, cu excepţi a situaiiilor în care aceste persoane prezintă adeverin\ă de Ia medicul specialist din 
care rezultă că atecnum:a nu este transmis i bilă; 

e) se interzice accesul copiilor până la 1-l ani neînsoiiţi. Persoanele peste I-l ani îşi dowdcsc 
vârsta prin documente: carte de identitatl:. camd de ele' /student. paşaport. etc.: 
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D minorii vor li insoiiJi, consilia1i ;;i supravegheaţi în permanenţă de piirin\i sau de persoane 
adulte în a căror grijă se află: 

g) se interzice accesul p1.:rsoanelor ca re sunt sub influcn~a băuturilor all.:oolice, a drogurilor, a 
medicamentelor sau a altor substanţe halucinogene. care afectca'.lă capacitatea fizică şi ps ihică: 

h) se interzice accesul în Complex cu arme de foc ş i orice alte arme - orice obiecc contonJent. 
dispozitiw paralizante sau neutralizante. etc.: 

i) se interzice accesul cu substanţe chimice şi toxice - orice substanţă chimică sau toxică care 
prezintă un ri sc pentru sfmătatea utilizatorilor: 

j) obiectele închiriate se vor păstra astfr:I încât să se evit!..! pierderea sau Jetl!riorarea lor. Picrdt::rea 
sau deteriorarea acestora duce la plata contravalorii lor: 

k) este obl igatorie respectarea regulilor ş i instrucţiunilor de utilizare existente pentru echipamente 
ş i structuri. Regulile şi instruc~iunile de utilizare sunt aduse la cunoştinţă prin nfi şare în zona respecti vă 
sau verbal p1in personalul de supraveghere al complexului; utilizatorii vor citi şi respecta aceste reguli 
ş i instructiuni. copul oricăror limitări de utili zare precizate pc aceste panouri este. în principal. de a 
asigura Sl.!curitatea utilizatorilor. În cazul folosirii necorespunzătoare. utilizatorii îşi asumă ri scurik de 
accidentare; 

I) se va purta incăltfimintc aotialunccare (antiderapantă ) acordând atenţie sporită deplasării în 
incintă ş i în afara acesteia. Părinţii şi persoanele însoţitoare cure au în grijă alte persoane sau copii vor 
asigura purtarea încălţămintei antialuoecare ele către copiii ş i persoanele aflate în grija sau sub 
supravegherea acestora. În cazul in care utilizatorii nu respec tă aceast5 regulă . îş i asumă toate 

prejudiciile şi daunele cauntc de nerespectare şi exonereală S.P.A.B.S.A . de orice răspundere; 

m)este obligatorie respectarea instructiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv 
limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare; 

n) la locul de joadi plutitor gonilabil, WJBIT, este interzisă aplecarea peste margini. săritul. 

scufundatul , alergatul. jocurile de tip îmbrâncel i: 
o) este obligatorie purtarea vestei de sal\'are şi sau a căştii de protcc\ic pc toată perioada 

desfăşurării activi tăţil or sporti\'e; 
p) cabinele de schimb se vor folosi . de regulă, de către o singură persoană; 
q) se interzice blocurcu cu şezlonguri. gcnti. prosoape sau uite obiecte a u~ilor (in special uşile de 

e\'acuare in caz de urgenţă) sau a căilor de acces: 
r) utilizatori i se vor comporta astfe l încât să nu deranje7c celelalte persoane: 
s) echipamentele închiriate se vor exploata conform instruc1iunilor primite <lin partea personalului 

complexului şi se vor restitui în stare corcspul1.lătoare după utiliLare; 
t) se interzice accesul cu animale de companie. indiferent <.k lei sau mărime: 
u) se interzice accesul cu biciclete sau trotinete în Lona Je promenadă perimetralii; 
,.) se interzice aprinderea focului ş i /sau utiliLarea de substanţe inflamabile în incinta Complexului; 
\\) utili7atorii nu \'Or pune în pericol via1a lor sau a celorlul1i utilizatori ai Complexului în ti mpul 

practicării acli v i tăplor spo rtive: 

x) prin intrarea în complex. utilizatorii îşi exprimă in mod expres şi neechivoc consimţământul 
pentru culegerea şi prelucrarea datelor cu caracter personal at<ll prin intem1cdiul completării unor 
formulare dt ş i prin utili zarea sistemelor <le supraveghere viJco în scopurile legitime aJmisl.! de lege: 

y) se interLice introducerea altor materiale sau echipamente sportive în incinta complexului 
pentru practicarea acti vităţilor, cu excepţia următoarelor: costum de neopren, pla<.:ă \\a~eboard. schiuri 
nautice, vestă , cască de protecţie, caiac, stand up paddleboarJ ş i kneeboarJ; 

z) m1 este permis <.:unsumul produselor alimentare şi al băuturilor pc plajă ş i pe marginea laculu i: 
aa) toate deşeurile trdn1ic depozitate în recipientele desemnate: 
bb) ac<.:csul în zona dl.! plajă şi de agrement impune a ~l\ ca costum de baie. !;ilapi. pro op. etc 

Pa11mu J dm 11 



cc) brăţara de acces se\ a purta pe mână p1..: toată durata ;;e<lerii. inclusi\ în timpul îmbăierilor: lu 
plecare. ut11izatorii sunt obligaţi să predea brăţara de acces la casierie. unde se verifică dacă sunt 
diferenţe de achitat datorate depăşirii timpului alocat. conform taxelor dc utili7.-tirc. Di ferenţele vor li 
achitate la momentul constatării lor; 

dd) incinta poate fi părăsită pe orice cale de acces, conform programului de funcţionan.: al 
complexului. respectiv: 

- Poruta I dinspre str. Tiglari în intervalul 10°0 - ::!0°0. 

- Poa11a 1 dinspre str. Lacul lui Binder în intervalul I 0°0 - ~300 . 

După ora n °0
• căile de acces rnr fi închise. 

Art.20 Răspunderi: 
a) fiecare utili zator este răspunzător pentru daunele provocate prin a<.:ţiunik: sau comportamentul 

său, cum ar fi utilizarea ncconformă, murdărirea sau deteriorarea structuri lor Complexului. De asemenea, 
fiecare utilizator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă te1ţilor (inclusiv rănirea 
nltor uti lizatori ): 

b) pentru daune provocate de copii răspund părintii sau tutorii, conform legii civi le: 
c) utilizatorii răspund financiar pentru integritatea hrăţării tip ceas primită la intrare şi pentru 

pagubele şi costurile cauzate de pierderea, însuşirea şi utilizarea neautorizată a acesteia. În cazul pierderii 
sau deteriorării brăţării de tip ceas. utilizatorul este obligat să achite taxa de înlocuire; 

el) S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru daunei<.:, prejudiciile sau pagubele materiale su leritc de 
utilizatori în legătură cu prezenţa in cadrul comp.lcxului sau în legutură cu utilizarea structurilor ş i 

servicii lor oferite în cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor sau nerespectarea 
Regulamentului: 

c) S.P.A.B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătăţii sau vietii utilizatorilor. dacă aceste 
prej udici i se datoreaâi sau dacă se produc din vina lor sau a altor persoane; 

I) S.P.A.B .. A. nu răspunde pentru daunele pr(nocatc utili7atorilor de ca1.uri de forţă majoră. de 
accidente sau defecţiuni (furtună, descărcări electrice. pană de curent, etc.); 

g) în cazul exp l oatării defectuoase a bunurilor aparţinând complexului sau în urma faptelor de 
vandnlism, producerii de pagube. incendieri. distrugeri, persoanele stabili te ca fiind vinovate vor suporta 
integral paguba produsă: 

h) responsabilitatea pierderii bagajelor. telefoanelor. portmoneelor. actelor sau oricăror bunuri 
personale aparţine în exclusivitate utilizatorilor complexului: 

i) uti lizatorii declară că înţeleg şi acceptă faptul că folosirea instalaţiilor şi echipamentelor din 
cadrul complexului: loc de joacă gonflabil plutitor, instalaţii <le cablu, cuiuce. SUI>, implică riscuri 
specifice activităţilor sportive şi de agrement şi l:ă. dutoriti1 acestui risc inerent activitătilor sportive, este 
posibil să se accidenteze în cadrul Complexului ; 

j) conducerea S.P.A.B.S.A. poate oricând lirnitu utilizarea. totală sau parţială a structurilor (de ex. 
defocţiuni tehnice. cmă\cnic, rcvizit: tehnică). În astfel <le cazuri st: vur informu utilit.atorii lu intrare. 
care vor opta în cunoştinţă de cauză. aceştia neputând solicita reduceri sau restituiri ale ta\:ei de intrare 
şi nici ridicn alte preten~ii materiale in condiţiile utiliâirii sen iciilor cnmplc'\ului: 

k) în cazul nerespectării de către utilizatori a obligaţiilor prevăzute în prc7entul Regulament. 
S.P.A.B.S.A. are dreptul de a declara încetarea imcdiarn a oricărei activităţi de agrement şi sport. pentru 
respectivii utilizatori. Încetarea activităţilor arc loc la momentul comunicării verbale dl..! către personalul 
cum plexului a obl i gaţ i t: i de a părăsi incinta. fără a {i necesară vreo altă formalitate şi fără restituirea tax1..:i 
achitate: utilizatorii aflaţi în această situaţie au obligaţia de a preda im~diat obiectele apartim:lnd 
Complexului. de a achita contravaloarea serviciilor suplimentare (dacii este ca7ul) şi de a părăsi imediat. 
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în linişte, incinta. in t:azul nerespectării de către utilizatori a acestor prevederi. se va solici ta i11lt'.n 1..:111ia 
organelor în drept. 

Art.21 Drepturile Administratorului Complexului: 

a) îş i rezervă dreptul de a fotografia şi înregistra video în scop promoţional. cu respecLarea 
dispo1itiilor privind prote<.:ţia datelor cu caracter personal: 

b) este în drept să schimbe programul de lucru. Acest lucru \'a ti comtmicat prin amplasarea noului 
program pe panourile de informalii din incinta Complexului, dup5 aprobarea modificării 

prezentului Regulament de! căn·e Consi liul Local Sibiu; 
c) poate suspenda acti\'itatca în Complex. pc durata determinată. dacă se impune prin acte nomrncive 

(ex. stare de alertă. etc.), după o comunicare prealabilă; 
d) îş i re7crvă dreptul de a nu primi sau de a exclude din utilizatorii Complexului. sau a evncua <lin 

incinta acestuia orice persoană care manifestă un comportament de natură sfL aducă prt!judicii 
reputa~ici sau intereselor Complexului ş i/sau utilizatorilor si:l i pentru nerespecLarea prevederilor 
art.19 din prezentul Regulament; 

e) poate restricţiona temporar accesul utiliilltorilor. în cazul depăşirii numărului maxim de persoane 
admis, pentru fiecare structură în parte; 

I) intră rile rămase neconsumate pe LLn abonament, la sfârşitul perioadei de valabilitate, nu mni sunt 
\'alabile ş i nu sunt transferabile pe un alt abonament; 

g) are <lrcplul de ulili'la in exclusivitate structurile Complexului pentru C\ enimentc speciale. 
aprobate în prealabil de ordonatorul principal de credite sau Consiliul Local ' ibiu. după caz; in 
astfrl <lt:! situatii utilizatorii vor fi anuntaţi în prealabil; 

b) arc dreptul sr1 modilicc/completezc Regulamentul, conform prevederilor legale. Noile reguli 
pentru utilizatorii Complexului intră în vigoare la momentul aprobării modificărilor de către 
Consiliul Local Sibiu şi afişării lor pe panourile de informare: 

i) in situaiia în care fost raportat un furt. sau în ca/ de incendiu, a\·arii ale insta latiilor sanitare, 
electrice ori suspiciunea că in compartimentele vestiarelor au fost depozitate produse inilamabile, 
explozive. chimice, precum ş i in cazul altor situaţii deosebite, personalul Complexului are dreptul 
de a deschide vestiarul respecti v, chiar fără acordul utili1atorului care a dcp<.v itat acele bunuri sau 
care uti lizează acel vestiar. fără a afocta integritatea bunurilor depozitate de utilizatori: 

j) utiliLatorii Complexului sunt răspu111ători integral şi exclusi\' pentru bunurile personale 
depozitate. care provoacă daune patrimoniului Complexului, personalului acestuia ori celorlal ţi 

membri: 
k) recuperarea obiectelor căzute în apă nu este responsabili tatea a<lminislraţ i ci Complexului. 

Art.22 Perioada de func~ionarc a complexului: 
( l) Acti\'itatea Complexului de agrement este sezonieră şi se desfăşoară in perioada Ol aprilie 

3 1 octombrie, cu posibilitatea de a fi devansată data prevăzută pentru deschidere, precum şi 
posibilitatea de prelungire a accesului publicului şi după 31 octombrie, în funcţie de condi ţ iile 

abnosforicc. până cel mai târziu la data de 30 noiembrie. 
Programul dc furn.:ţionare ni Complexului <le agrement Lacul lui 13im.lcr din Sibiu cst1..:: 

1. Zona de plajă: 
- este deschisă publicului in perioada O I iunie - 15 septembrie. cu posibilitatea de a fi <le\ ansată 
data prevăzută pentru deschidere, precum ş i posibilitntea de prclLLngire a m:cesului publicul ui ş i 
dupii 15 septembrie, în funciie de condi ţ iil e atmosferice. 
- programul de funcţionure este de marti până duminicu între orele l 0°0 

- :rn°0 
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u. Locul de joacă gonOabil plurilor - WIBIT 
- este deschis publicului în perioada Ol iunie - 15 septembrie. cu posibilitarea de a fi de ansată 
data pre' ă?ută pentru deschidere, precum ~i posibilitatea de prelungire a accesului publicului şi 
după 15 septembrie, în funcţie de condiţii l e atmosferice. 
- programul de funcţionare este de marţi până duminică intre orele I 0°0 - 20°0 

111. Zona de agrement sporti\: schi nuutic. wakeboard. caiac UP 
- este deschisă publicului în perioada Ol aprilie 31 octombrie, cu posibilitatea de a Ji 
devansată data prevăzută pentru deschidere, precum şi posibilitatea de prelungire a accesului 
publicului ~i după 31 octombrie, în funciie de condiţiile atmosferice. până cel mai tiirziu la dala 
de 30 noiembrie. 
- progranrnl de funcţionare este de marţi până drn11inică între orcic l 2°0 20°0

, pentru instalalia 
de wakeboard şi 10°0 - 20°0, pentru zona de caiac/SUP. 

1v. În 1.c.ma de promenadă perimetrală, accesul \'a fi permis gratuit, de marţi până duminică între 
orele :w00 - 23°0. 

(2) În lunile aprilie. mai ş i octombrie (extrasezon) \Of fi deschise publicului doar zonele de 
agrement sporti\' şi promenada perimetrală. Casieriile nu 'or funcţiona, cu excepţia puncluluj de 
închiriere echipamente şi plală taxe wakcboard/SUP. Prin exccppe, în ca~ul în care programul prevăzul 
la alin. (I) este devansat I prelW1git ş i în lunile mai şi octombrie, casieriile vor fi funcţional e şi ta'i:area 
se "a face corespunlător programului normal de funcţionare a Complexului. 

(3) Taxa de uti lizare a loculuj de joacă pluti lor pe lac \'a include şi utilizarea gratuită a unei veste 
de salvare. 

H) Taxele de închiriere caiac/SUP vor include ş i utili1area gralu it:J u unei veste de salvare ş i a 
unei căşti de protectie. 

(5) Taxele de ulilizare a instalaţi ilo r de schi nautic/wakcboard vor include şi utilizarea gratuil-1 
a unui veste de salvare şi a unei căşti de prolec~ie. 

(6) În lunile aprilie. mai şi octombrie (cxtrascl'on) Laxa de utili1arc a instalaţiilor de \\akeboarc.l 
'a include ş i utilizarea gratuită a unui costum de ncopren. 
Art.23 În cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din Sibiu este posibilfi practicarea contra 
cosl a pescuitului sportiv. în urmiHoarclc condi\ii: 

a) pescuitul sporti\' ponte fi practicat doar în L.ona marcată corespunzător: 
b) pentru a evita atingerea cablurilor de trac\iune a instalaţiilor de wakeboard, este permis doar 

pescuitul "!.:1 plut•'f', fiind interLisă orice a l tă modal itate de pescuit care presupune uruncarca 
la distanţă; 

c) este ioter.ds pescuitul cu plasă/năvod/prostovol1paraşută/triunghi ş .a. : 
c..I) Pescuitul sporti\' csk permis de mar~i până duminicfl înlre orcic 07°0 0930 şi 2030 - n °0. 

Art.2.t St:opul prezentului Regulament de ordine interioară este de a asigura securitatea ş i siguranţa 

persoanelor şi bunurilor. ordinea şi curăţenia. şi este obligatoriu pentru toţi utilizatorii Complexului de 
agrement Lacul lui Binder. in toate spap ile aparţin:1nd acestuia, inclusiv în parcarea cxterioarft. 
Art.25 În t:adrul Complexului di; agrement Lacul lui Binder din Sibiu este inlerzisă orice kl de 
discriminare pe bază de rasă. naţionalitate, etnie. limbă. religie. categorie socială. convingeri, sex. 
orientare sexua lă, vdrstă, handicap, etc, sau pc ba7i:i de orice alt criteriu, care arc ca scop sau efect 
restrângerea folosi 11tL:i :sau t:xcrci t::lri i. în co ml i\i i Lk cgul i tult:. u oricăror drepturi k gale. 
Art.26 Din moti,·e de s iguranţă. zonele din incinta complexului sunt parţial supra\ cgheate cu camere 
video. inrcgist rări Ic pot fi accesate doar în caz de suspiciune, de efitre persoanele îm putem ici le conform 
reglemen!Urilor aplicabile ş i de către po li ţie . Acestea fo losesc siguran1ei ş i proLeqiei prupricti"iţii 

utilizatorilor şi a complexului. 
Art.27 Personalul complexului are dreptul de a solicita oricărui utilizntor un act de identificare sau altă 
probă din car<.: să rezulte vârsta, calitatea (elev) pentru verifican.:a îndepl inirii condi\i ilor de acces. 
Art.28 - Taxele instituite pentru activiH'tţile din cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder vor 
fi afişate în Jocuri 'izibile. 
Art.29 Utilizatorii Complexului <.:are găscs<.: ohiel:LC în incinta sau în parcare le vor preda la <.:asierie. 
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Art.30 Faptek suvârşitc ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament sau 

neîndeplinirea obl igaţiilor stabilite prin acesta. dacă nu au fost comise în astfel de condiţii îndt. potrivit 

legii penale să fie considerate infracţiuni. constituie contrmentii ş i se sanctionea;ă ca atare în 

conformitate cu prc\'ederilc O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra,entiilor cu modilicările 

şi completări le ulterioare. 

Preşedinte de şedinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Contrasemnează 
Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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ANEXA J la Regulamentul de ordine interioară şi de utilizare a Complexului de agr ement Lacul 
lui Binder din Sibiu 

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL AUTO VEHJCULELOR ÎN PAR CAREA CU 
PLATĂ A COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL LUI BNDER 

Art 1. Parcarea cu plată functioncază in perioada O I aprilie 3 I octombrie. De la O I noiembrie pană 
la deschjderea sezonului (în funcţie de cond iţi ile atmosferice), parcarea fu ncţ ionează fără plută . 

Art 2. Accesul autovehiculelor în parcare este condiţionat de rid icarea tichetul cu codul de bare de la 
bariera din dreptul inlrării. 

Art 3. A vând în vedere faptul că parcarea are un statut propriu. nu sunt valabile tichetele de parcare 
eliberate de automatele stradale, tichetele de I zi, abonamentele şi pem1iselc <le parcare în exercipul 
funcţiunii emise conform 11.C.L. nr. 337/'2018 cu modificări le şi compl etări l e ulterioare. 

Ar t -'· În incinta parcării este obligatorie respectarea regul ilor, semnelor şi man.:ajelor de ci rc u laţie 
precwn şi indicaţ i ile personalului complexului. 
Art 5. În parcarea Complexului este permis accesul autovehiculdor cu masă maximă totală autori.tată 
de 3.5 tone şi o lungime maximă de 5 metri. 

Art 6. Metode de plată 
6.1. Contravaloarea taxe i pentru staţionarea autovehiculelor în parcare St: c.:alc.:ulează automat în 
funqi~ de durata de stnţion::m::. intcnalul minim taxabil fiind de I or[1. i11<li\izibil. În cat.ul 
stajionării sub l O minute nu se percepe nicio taxă de parcare. 

6.2. Plata se face la automatul de plată situat la ieşirea din parcare, în baza tichetului, prin 
intermediul unui card bancar. 

6.3 Plata se poate face de asemenea prin SMS la numărul 7530 cu textul BINDE ROI NR 
TICHE T. După validarea plăţii prin S1\lS, parcarea trebuie eliberată înlr-un interval de I O minute:. 

6A NU EXISTA POSIBI LITATEA AClllTĂRII CU NUMER AR . 

Art 7. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în u1111a ach i tării şi validurii tarifului de parcare, 
uti I izând tichetul de acces. 
Art 8. Durata maximă de staţionare este de 24 ore, iar după cxpirru·ea perioadei conducătorul auto este 
obligat să părăsească parcarea. Depăşirea acestui tcnnen atrage blocarea roţi lor. Deblocarea roţi lor se 
\a face în urma achitării unei taxe de deblocare. 
Art 9. Este interzis a1.:ccsul autovehiculelor în parcare f5ră tichetul eliberat la deschiderea barierei de 
acces. 
Art 10. Viteza max i mă dc circulaţie în im:inw parcării este tk: 5 km/h. 
Art 11. Este interzisă parcarea pc locurile unde: există semnul sau marcajul de circulaţie '·oprin:a şi sau 
staţionarea interzisă· ·. 

Art 12.Estc obligatorie parcarea autovehiculului in spaţiul delimitat penlru acesta. Fiecare conducător 
auto trebuie să parcheze corespunzător autovehiculul, astfl.!I încât să ocupe un singur loc de parcare ş i 

să nu îngreuneze I împiedice ocuparea locuri lor de parcare aflate în imediata apropiere. 
Art 13.Parcar\!a în afara liniilor de dcmarcarl:. pc duuă locuri sau în locurile unde cxhă semnul sau 
marcajul de circulaţie ··oprirea şi/sau sla\ionarea interzisă·· duce la blocarea roţilor au la ridicarea 
autowhicului. Deblocarea roţi lor se \'a face în urma achitării unei laxe de deblocare. 
Art U .Oricc pagubă produsă in incinta purcării va atrage răspunucrea persoanei care a cau7al paguba 
şi obl igaţiu de remediere ş i /sau de su portare a cosrurilor aferente remedierii. 
Art 15.În cazul pierderii sau deteriorării lid1ctului de acces cu cod de bare. conducătorul auto este 
obligat să achite o taxă de înlocuire a tichetului. 
Art 16. J ichctul de parcare se păstrează li::ril de n.l7ele soarelui pcnLru a se C\ ita deterior;:irca acestuia. 
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Art 17. Din moti\ e de siguranţă, parl:area este supra' egheată cu camere 'idco. Înregistrărik pot fi 
accesate doar în caz de suspiciune. de dltre persoanele împuternicite conform regJementărilor 

aplicabile ~ i de către poli!ic. Acestea fo losesc siguran!ci ş i protc<..:pei proprit:tă!ii utilizatorilor şi a 
complexului. 
Art 18. .P.A.B.S.A. nu îşi asumă responsabil itatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor 
lăsate în acestea. 

Preşedinte de sedintă 
Paul-Constantin Me~ei 

Contrasemnează 
Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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ANEXA 2 la Regulamentul de ordine interioară şi de utilizare a Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Sibiu - Acord de consimţământ 

ACORD DE CONSIMŢĂMÂNT 

Fiecare persoanfi care parlicipfi la orice activitate de sporturi nautice ş i dt.: agrement pusă la dispoL.iţie d\.· 
S. P.A.B.S.A. trebuie să complele7c prezentul li.wm ular. Prin semnarea pre;,e11tulu i formular su nteţi de acord d 
aţi citit ş i aţi inţe les informaţiile şi riscu rile asociale cu ~porturile nautice şi de agrement. 

Toţi participanţii trebuie sii asculte toate prezentările :;.i instrucţiuni le de siguranţă înainte de a lua parte la 
act i\ itate. NU participaţi la acli\ itate în cazul în care credeţi că nu aţi înţeles prc1cntarca şi lsau in truc(iunile. 

Toţi participanţii trebuie ii respecte permanent toate insrruqiunile primite din partea personalului S.P.A.B.S.A., 
care îş i rezervă dreptul de a întrerupe imediat activitntca. in cazul în care persona lul consideră că participantul 
nu res pc..:ctă instrucţiunile. 

Este strict interzis consumul de alcoo l, droguri. medicamente sau de substanţe care afectt:ază capacitatea fiL.it.:ă 

~ i ps ihică, înainte sau în tim pul activităţii. 

În timpul acti\ itiiţi i, trebuie purtate toate echipanamtelc de protecţie: vesta de salvare ş i casca de protecţie. 

Toate echipamentele închiriate trebuie să rămână în incinta Complexului de agrement Lacul lui Binder ş i \ Or li 
restit uite la finalul acti\ i1ă1ii. 

Echipamentele rămân proprietatea .P.A.B .. A.; în ca1ul distrugerii totale -au paqialc a echipamentulu i de către 
utilizator. acesta este obligat să achite contravalourca rcparatici înlocuirii îH.:e~tuiu. 

Participantul trebuie să cunoască faptul că spo11urilc.: nautice ş i de agrement de orice natură pot fi ac.:tiviWţi 
periculoase. Cu toate eforturile noastre în sensul minimiză rii acestor risc uri asumate de către participant. ' C pot 
întâmpla acc idente ş i răniri. 

Fiind de acord ă partic ipaţi la această activitate '5i s[1 „cmna\i prezentul acord de con~imţământ. acceptaţi 
posibil itatea producerii unor astfel de accidente. 

S.P.A.B .. A. nu este rc„ponsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor participun\i lor. 

'.P./\.B.S.A. nu este responsabi l pentru accidentele sau rănile suferite de participanţi. 

r oate leziunile existente sau problemele de sănătate care por afecta participarea dvs. la această activitate trebui i.! 
;;fi fie aduse la cu11oşt inţ f1 personalului '.P.A.8.S.A. înainte de momentul începerii activităţii ş i trebuie 
menţionate în secţiunea corc punzătoare a prezentului Acord de consimţământ (dt.: exemplu: probleme 1.:u inima, 
astm. diabet. alergii). 

ÎN AFARA ORICĂROR ALTOR CAUZE De RĂSPU Dl~RE OBLIGATORI E PREVĂZUTE DE LEGE. Î 
MĂSURA MAXll\I PERl'vll Ă DE LEGISLA flA APLICAB ILĂ, S.P.A.B .. A. LI V/\ FI ÎN NICI CAL 
R.Ă PUNZĂTOR FA 1 Ă IJI::. PARTICJPANT PE1 TRU NlCCUN FEL DE DA E, PREJUDICII • Al 
PAGUBE PRODUSE ACFSTUIA AU LUCRU RI LOR ALE, ÎN LEGĂ fURĂ CU PREZEN I A Î 
CADRUL COMPLEXULUI DE AGREMENT LACUL L UI BI DER Dl SIBIU S/\U DATOR.A 11:: 
UTI LIZĂRI I. STRUCTURI LOR Ş I SERVICULOR OFERITE DE S.P.A.B.S.A .. 

Fiecare participaot/viLilator este rfi.spunzător pen1ru daune le provocate prin aqiuni lc !>au comportmncntu l ;;fiu. 
cum ar (i ulili..wn.:a 111.:co11ltm 11ii, murdărirea sau tk:tcriorarca structurilor Cl)mpk:--ului J c agrement L.H.:ul lui 
Binder. De asemenea. fiecare participant/\ izitator e te răspunzător pentru orice foi de daune pe care lt! prO\ oacfl 
terţilor ( inclusi\ rănirea altor pa11icipanţi vizitatori). 

Pentru daune prO\ ocale de copii ră pund părinţii sau tutorii, confom1 legii civile. 

S.P.A. B.S.A. nu răspunde pentru prejudiciile adu.e sănătătii sau vieţii partic ipantului vi1:i1atorului, dacă ace:.te 
prejudicii i c datort:ală participantului sau dacfl ~e produc clin vina participantului sau dacă se datorea.di altor 
persoane sau suni protiu.se din vina acestora. 

Participantul/vizitatoru l acceptă ş i e te de acord di ' .P.A.B .. A. nu răspunde pentru daunele, prejudiciile '>au 
pagubele materiale suferite de participant în l egăturfi cu prezenţa în cadrul complc~ului de agrement -;au în 
legătură cu utili1arca '>lructurilor ":-i serviciilor oferite. 
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A111 eitit n.:gulik Jin Jcclaraţit: ş i sunt dt: ui;urJ !>U lt: respcd. În\deg că toate activităţile sunt pericu loase ~ i sunt 
de acord să iau parte pc propriul meu risc. 

Prc/tmtul acord intri'i în \' igoarc la data de . „„„„„„„„„ „ „„„ -. i e'>tc \ alabil pună la data de „„„„.„ .. „.„„„„„„„.„. 

S.P.A.B.S.A. ş i angajaţii săi nu sunt responsabili în caz de deces, vătămare corporală, pierdere au prejudiciu 
suferit <le participant i. 

Prin intrarea în Complexul de agrement Lacul lui Binder 'ă exprimaţi c:-.prcs ş i ncech Î\ oe consimţământul 
pentru culegerea şi prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intennediul completării de cilt re dvs. a 
unor formulare precum cât ş i prin utilizarea siskmelor de supraveghere' idco în scopurile leg itime admise de 
lege. 

Detalii personale 

Nume Pn.:numl: 
~---------------~ ----------------~ CNP 1elcfon 

------------------~ ----------------~ 
În ca7.uri de urgenţă. vă rog contactaţi pe ______ ~~----Telefon ----------
Pro bleme medicale cunoscute 

Detalii suplimentare despre persoanele sub 18 ani 
Numele complet al părintelui sau ni tutorelui lega l--------------------
1 e le fon -------------------
Am citit ş i am înţeles indicaţiil e.! de mai u ş i îmi a um întreaga respon abilitate pentru riscul asociat cu 
participarea la acti\ it:iţile pus~ l::i dispoziţie de .P.A.B.S.A. 
Prin prezentul Acord de Consimţ:'im ânt, renunţ ln total itate la orice pretenţie cc ar putea rezu lto d in desfăşurarea 
a~este i activităţi. 

Semnătura clientului (prin Părinte . au Tutorele legal. în canil celor ub 18 ani ) ----------

umclt ş i prenumele (în majuscule) --------- ____ _ 
Oa ta Semnătura 

Declaraţie privind acordul 
pentru prelucrare~• datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/a 
- --------------· posesor C.l. seria __ or. ____ _ 

având CNP 
domiciliat ă in 

__ _____ pnn 

prezen ta îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul (l TF) 20'! 6/o 79 p rivind protecţia persoanelor fi zil:c în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu carader personal ş i privind libera c irculaţie a acestor datl: de către Seniciul 
Public Administrare Baze Sportive şi de A~rcmeot al Municipiului Sibiu. 
Data Semnătura ------------

Preşedinte de şedinţă 
Paul-Constantin Mezei 

Contrasemnează 

Secretar General 
Dorin Ilie Nistor 
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