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HOTĂRÂREA NR.239 

privind aprobarea tarifelor minime de utilizare şi a Regulamentului privind închirierea şi utilizarea 
temporară a ambarcațiunilor de agrement aflate în proprietatea Municipiului Mangalia 

 
  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.223/27.07.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.40748/27.07.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice cu nr. 

R40748/30.07.2020; 
• Raportul de Evaluare bun mobil – Ambarcațiune de agrement Bavaria 38 Cruiser – Heracleea /056 

MG întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. ; 
• Prevederile H.C.L. nr.159/16.05.2014 privind Raportul de evaluare pentru obiectivul ”Închirierea 

ambarcațiunii velier”; 
• Prevederile H.C.L. nr.294/23.12.2014 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și folo-

sirea ambarcațiunilor de agrement din municipiul Mangalia aflate în administrarea S.P.A.D.P.P. Mangalia; 
• Prevederile H.C.L. nr.38/25.04.2017 privind desființarea Servicului Public Asistență Socială și a Ser-

viciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat Mangalia; 
• Prevederile H.C.L. nr.127/05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Portului 

Turistic Mangalia; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulte-

rioare; 
• Prevederile H.G. nr.452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Prevederile Ordinului nr.1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricula-

rea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi aviza-
rea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, cu modificările și comple-
tările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Ur-
banism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), coroborat cu alin.(14) art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 
și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se însușește Raportul de Evaluare pentru bunuș mobil – Ambarcațiune de agrement Bavaria 38 
Cruiser – Heracleea /056 MG întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L.. 
 
Art.2 Se aprobă tarifele minime de utilizare temporară a Ambarcațiunii de agrement Bavaria 38 Cruiser 
– Heracleea /056 MG, proprietate a municipiului Mangalia, conform anexei nr.1, parte integrantă din 
prezentul act administrativ. 
 
Art.3 Se aprobă Regulamentul privind închirierea și utilizarea temporară a ambarcațiunilor de agre-
ment aflate în proprietatea Municipiului Mangalia, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezentul 
act administrativ. 
 
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează valabilitatea oricărui act administrativ      
contrar. 
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Art.5  Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului  Municipiului Mangalia, 
Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri 
publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
 
 
MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.239/16.09.2020 
 
 
 
 

TARIFUL MINIM DE UTILIZARE TEMPORARĂ (SKIPPER INCLUS)  
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PRIN ÎNCHIRIERE (CROAZIERĂ) 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

TARIF MINIM DE UTILIZARE TEMPORARĂ EURO 

1. 
Croazieră pe oră (skipper inclus) 

- Minim 2 ore 
60 

2. 
Croazieră pe ½ zi (skipper inclus) 

- Minim 2 ore 
250 

3. 
Croazieră pe  zi (skipper inclus) 

- Minim 2 ore 
400 

 
 
 
 
 
 
 
MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.239/16.09.2020 
 

 

R E G U L A M E N T  
PRIVIND ÎNCHIRIEREA ŞI UTILIZAREA TEMPORARĂ A AMBARCAŢIUNILOR DE 

AGREMENT AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI MANGALIA 
 
 
 
Art. 1 – DISPOZIŢII GENERALE, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  
 
1.1 Scopul și obiectivele prezentului  ,,Regulament,, constă în stabilirea cadrului juridic pentru furnizarea 
către persoanele interesate a serviciului de agrement nautic privind închirierea şi utilizarea temporară a 
ambarcaţiunilor aflate în proprietatea Municipiului Mangalia, în condiţiile legii. 
1.2 Furnizarea serviciilor de agrement nautic va avea loc în zona de agrement stabilită,  în apele din incinta 
Portului Turistic Mangalia şi/sau pe Marea Neagră şi se va realiza astfel încât să se  respecte prevederile 
cadrului legal în vigoare, să se reducă pagubele și influențele negative asupra faunei și florei marine și să se 
asigure funcționarea serviciului  la standarde ridicate de securitate și siguranță pentru utilizatori. 
1.3 Activitatea privind închirierea/utilizarea temporară a ambarcaţiunilor aflate în proprietatea Municipiu-
lui Mangalia se va  desfăşura  de către Direcţia Gospodărire Urbană şi Servicii de Utilităţi Publice - Biroul 
Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări prin Compartimentul Port Turistic, din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, în conformitate şi cu atribuţiile şi responsabilităţile stabi-
lite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. 
1.4. Scopul desfăşurării activităţii/serviciului de agrement îl reprezintă punerea la dispoziţia persoanelor 
interesate a  ambarcaţiunilor şi  a personalului certificat/skipper, precum şi activitatea de  întreţinere şi 
reparare a ambarcaţiunilor respective. 
1.5 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii/serviciului de agrement se urmăreşte: 
- autorizarea ambarcaţiunii pentru realizarea activităţii de agrement; 
- dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; 
- exploatare şi întreţinerea ambarcaţiunilor din dotare; 
- verificarea periodică şi repararea ambarcaţiunilor din dotare; 
- spălarea şi curăţarea periodică a ambarcaţiunilor, cu respectarea normelor legale; 
- asigurarea în bune condiţii, pe timpul iernii, a ambarcaţiunilor pentru evitarea deteriorării; 
- asigurarea ambarcaţiunilor în condiţiile legii; 
- paza şi securitatea debarcaderului şi a ambarcaţiunilor din portul Turistic Mangalia. 
1.6 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru  persoanele fizice şi juridice 
care închiriază/utilizează temporar ambarcaţiuni şi desfășoară sau beneficiază de aceste servicii în incinta 
Portului Turistic Mangalia şi pe Marea Neagră. 
1.7 Aceștia trebuie să acționeze și să se comporte astfel încât desfășurarea activităților portuare și șederea 
celorlalți rezidenți ai Portului să nu fie periclitate, lezate sau împiedicate. 
 
Art. 2 - DEFINIREA/ INTERPRETAREA TERMENILOR 
 
2.1 În sensul prezentului regulament, următorii termeni vor fi definiţi  astfel: 

a) Portul Turistic Mangalia, numit în continuare “Port” - suprafața delimitată din teritoriul munici-
piului, protejată natural sau artificial împotriva valurilor, vântului, curențilorși ghețurilor, construităși 
echipată astfel încât să permită, în principal, primirea și adăpostirea navelor, îmbarcarea și debarcarea 
pasagerilor; este zona asupra căreia Administrația are drept defolosință/administrare/proprietate, inclu-
siv aria aflată sub sau la suprafața întinderii de apă, precum și infrastructura de bază, adică orice amena-
jări,instalații, construcții și echipamente necesare pentru utilizarea în bune condiții a locurilor de ancorare 
sau de acostare; 
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b) Administrația Portului Turistic, numită în continuare “Prestator” sau “Administrația portuara” - 
Direcția Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice  - Biroul Administrare Port Turistic, Drumuri și 
Parcări- Compartimentul Port Turistic, direcție de administrare a Portului Turistic Mangalia,  desemnată să 
asigure funcționalitatea portului și a serviciilor publice portuare, precum şi a serviciului de agrement; 

 c)agrement nautic - activitatea desfășurată în scop comercial, astfel cum este definită de Hotărârea 
Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic; 

 d) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al 
cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și 
care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehiculul nautic; 

 e) transport persoane cu ambarcațiuni de agrement - activitatea de transport a unui număr de ma-
ximum 12 persoane cu ambarcațiuni de agrement desfășurată în scop personal sau comercial; 

f) skipper – personal certificat pus la dispoziţie de către Prestator,  să realizeze serviciul de agree-
ment nautic; 

g) utilizator – orice solicitant/beneficiar persoană fizică  sau persoană juridică care doreşte să be-
neficieze de serviciile de agrement/transport nautic efectuate de către Prestator  şi achită anticipat tarifele 
aferente. 
 
Art. 3 - DOMENIU DE APLICARE 
 
3.1 Prezentul Regulament este întocmit  în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul  acti-
vităţii de agrement nautic, respectiv H.G. nr.452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic 
și O.1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de 
agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor econo-
mici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, cu modificările și completările ulterioare. 
3.2 Prezentul Regulament se completează, dacă este cazul, cu prevederile Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Portului Turistic Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.127/05.06.2019. 
3.3 Prezentul Regulament se aplică  Prestatorului, skiperru-lui şi utilizatorilor ambarcaţiunilor proprietate 
a Municipiului Mangalia, în calitate de solicitanţi/beneficiari  ai serviciului de agrement nautic prestat, din 
momentul şi  pe timpul accesului la bordul ambarcaţiunii. 
 
Art.4  PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, CONDIŢII DE UTILIZARE TEMPORARĂ  A AMBARCAŢIUNILOR 
DE AGREMENT 
 
4.1 Furnizarea către solicitanţi/ beneficiari/ utilizatori  ai serviciului de agrement nautic se face în urma  
plăţii tarifelor  aprobate, conform Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Mangalia nr.239/16.09.2020  
tarife ce vor fi stabilite şi încasate de către reprezentanţii Prestatorului. Pe fiecare chitanţă emisă  se va 
specifica data şi intervalul orar stabilit pentru efectuarea serviciului. 
4.2. Activitatea de agrement nautic se desfășoară numai între orele 7,00 - 20,00 în timpul sezonului turistic, 
respectiv 7,00 - 18,00 în extrasezon, și în condiții meteorologice favorabile. În caz de condiţii meteorologice 
nefavorabile, Prestatorul/skipperul este obligat să semnalizeze această situație și să întrerupă activitatea 
până la restabilirea condiţiilor meteorologice favorabile. 
4.3. Utilizarea temporară a ambarcaţiunilor/ prestarea serviciului de agrement autic se poate face în baza 
unei solicitări scrise/verbale sau a unei rezervări, urmând să achite tariful, integral,  înainte de efectuarea 
serviciului. 
4.4 În cazul în care nu se poate presta serviciul din diferite motive neimputabile Prestatorului, respectiv 
condiţii hidro-meteorolgice nefavorabile, defecţiuni tehnice, etc. acesta va  stabili de comun acord cu  solici-
tantul data la care se va reprograma prestarea serviciului. 
4.5 Perioadele şi intervalele orare privind utilizarea ambarcaţiunilor de agrement pot fi modificate prin 
Hotărâre a Consiliului Local Mangalia. 
4.6 Utilizarea temporară a ambarcaţiunilor de agrement se face numai după achitarea integrală a tarifului, 
conform condiţiilor de tarifare aprobate. 
4.7 Utilizarea temporară a ambarcaţiunilor de agrement se face numai de către persoane cu vârsta mai 
mare de 16 ani şi fără a depăşi numărul maxim de persoane admis la aordul ambarcaţiunii. 
4.8. Persoanele cu vârsta sub 16 ani pot fi admise la bord numai dacă sunt însoţite de cel puţin un adult 
care are obligaţia de  a îi supraveghea. 
4.9 Toate persoanele aflate la bordul ambarcaţiunii sunt obligate să poarte vesta de salvare şi să complete-
ze Formularul ,,Declarație,, -anexă la Regulament,  privind răspunderea proprie, luarea la cunoștință  și 
obligația respectării Regulamentului, precum şi toate instrucţiunile skipper-ului.  
4.9.1 Nerespectarea prevederilor 4.8 și 4.9 exonerează Prestatorul de orice răspundere în caz de accidente. 
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4.9.2 Este interzisă prestarea serviciului de agrement pentru persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a 
altor substanţe halucinogene, care provoacă modificări perceptive a stării fizice sau conduc la acţiuni ne-
controlate.  
4.9.3 Îmbarcarea şi debarcarea persoanelor se fac numai la debarcaderul amenajat special de către Presta-
tor în Portul Turistic Mangalia pentru această activitate. Înainte de îmbarcarea persoanelor în ambar-
caţiuni, acestora li se face un instructaj verbal de folosire a ambarcațiunii şi dotărilor aferente, cu scopul de 
a preveni un eventual incident nedorit. 
4.9.4  Prestarea serviciului de agrement se realizează numai în prezenţa şi sub coordonarea skipper-ului 
care poate fi  angajat al Prestatorului sau care prestează un serviciu în temeiul unui contract distinct înche-
iat cu Prestatorul. 
4.9.5 În timpul plimbărilor pe Marea Neagră, utilizatorii ambarcaţiunilor de agrement trebuie să stea jos, 
fără a se apleca în afara ambarcaţiunii şi fără a plonja în apă, pentru îmbăiere, cu excepţia situaţiilor de caz 
fortuit/forţă majoră(ex.salvare de la înec). 
4.9.6 La primirea chitanţei de plată a tarifului pentru serviciul de agrement se consideră că solicitanţii utili-
zatori/beneficiari au luat cunoştinţă şi au acceptat regulile de folosire a ambarcaţiunilor de agrement pe 
Marea Neagră, orice răspundere pentru nerespectarea regulilor stabilite prin prezentul Regulament fiind 
imputabilă şi stabilită în sarcina exclusivă a acestora. 
4.9.7 Utilizatorii/beneficiarii serviciului de agreement au dreptul la prestarea unui serviciu de agrement de 
calitate şi la un voiaj realizat în cele mai bune condiţii, obligaţii care incumbă skiperr-ului.  Orice recla-
maţie/sesizare sau recomandare se va face în scris la sediul Prestatorului. 
 
ART.5 INTERDICŢII ÎN UTILIZAREA AMBARCAŢIUNILOR DE AGREMENT 
 
5.1 Se interzice depăşirea perimetrului indicat pentru plimbările cu ambarcaţiunile de agrement. 
5.2 Se interzice statul în picioare în ambarcaţiunile de agrement, în timpul plimbărilor pe Marea Neagră. 
5.3 Se interzice îmbăiatul prin plonjarea în apă din ambarcaţiunile de agrement. 
5.4 Se interzice pe timpul plimbării consumul de băuturi alcoolice sau a altor băuturi/ substanţe ce pot 
cauza stări neplăcute fizice sau psihice. 
5.5 Se interzice aruncarea din ambarcaţiune a diverselor ambalaje, resturi alimentare, deversare de produ-
se toxice, poluante, alte asemenea substanţe. 
5.6 Se interzice distrugerea bunurilor sau echipamentelor aflate în dotarea ambarcaţiunii de agrement, sub 
sancţiunea recuperării daunelor produse de la persoanele vinovate. 
5.7 Se interzice prestarea serviciului de agrement după lăsarea întunericului. 
5.8 Se interzice îmbarcarea unui număr mai mare de persoane de cât cel legal admis la bord. 
5.9 Se interzice practicarea nudismului în ambarcaţiune, precum şi practicarea unor jocuri care preyintă 
pericol de accidentare, lovire sau bruscare ce conduc la dezechilibru şi-eventual la producerea unor eveni-
mente nedorite. 
5.9.1 Se interzice îmbarcarea sau debarcarea unor persoane în alt loc decât debarcaderul  special amenajat 
de Prestator. 
5.9.2 Se interzice îmbarcarea unui adult cu mai mult de doi minori. 
5.9.3 Se vor respecta drepturile  persoanelor cu handicap, conform legislaţiei în vigoare. 
5.9.4 Se vor respecta la îmbarcare/ debarcare şi pe timpul plimbării toate normele şi instrucţiunile legale 
privind S.S.M, S.U.  şi protecţia mediului,  conform legislaţiei în vigoare. 
5.9.5 Este strict interzis orice comportament care contravine bunelor moravuri, precum și orice abuz ver-
bal, fizic sau scris îndreptat împotriva angajaților Prestatorului, skiperr-ului, turiştilor, etc. Orice persoană 
care se face vinovată de un asemenea comportament va fi raportată organelor de poliție și vor fi luate mă-
suri corespunzătoare. 
 
ART.6  OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE SKIPERR-ULUI  
 
6.1 Să deţină toate certificatele prevăzute de legislaţia aplicabilă privind prestarea serviciul de agrement 
nautic/ transportul persoanelor cu ambarcațiuni de agrement. 
6.2  Să fie apt din punct de vedere medical pentru prestarea serviciul de agrement nautic/ transportul per-
soanelor cu ambarcațiuni de agrement. 
6.3 Să verifice, anterior cursei, starea de navigabilitate şi integritatea echipamentului ambarcaţiunii şi  să 
monitorizeze starea acestora pe durata cursei. 
6.4  Să navigheze şi să  efectueze manevrele astfel încât să nu reprezinte vreun pericol sau inconvenient 
pentru beneficiarii serviciului, pentru alte nave, persoane sau bunuri. 
6.5 Să acorde primul ajutor medical victimelor în urma accidentelor pe apă. 
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6.6   Să oprească şi să pună ambarcaţiunea la dispoziţia personalului medical - pentru a se deplasa la un 
bolnav a cărui viaţă este pusă în pericol sau pentru transportarea unui astfel de bolnav la cel mai apropiat 
loc de acostare pentru preluarea acestuia de către ambulanță. 
6.7 Să nu navigheze în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene. 
6.8 Să nu încredinţeze navigarea unor persoane care nu au asupra lor permisul de conducere şi nu figurea-
ză pe lista de membri ai echipajului (rolul de echipaj). 
6.9  În cazuri de accidente ale ambarcaţiunilor din care au rezultat victime, acesta este  obligat să oprească 
ambarcaţiunea şi, în caz de necesitate, să acorde primul ajutor medical accidentaţilor, să transporte acci-
dentaţii cu ambarcaţiunea sa  la cel mai apropiat loc de acostare pentru preluare; 
6.9.1 Să nu admită situaţii în care pasagerii i-ar crea dificultăţi şi l-ar distrage de la conducerea navei. 
6.9.2 Este obligat  să ia toate măsurile necesare pentru ca transbordarea persoanelor să se realizeze în con-
diții de deplină siguranță. 
6.9.3 Este obligat să asigure securitatea ambarcaţiunii pe timpul prestării serviciului de agrement nau-
tic/transportul persoanelor cu ambarcațiuni de agrement şi răspunde pentru orice daune produse ambar-
caţiunii şi persoanelor transportate, cu intenţie sau din culpa acestuia. 
6.9.4  Este obligat să respecte întocmai prevederile prezentului Regulament,   Regulamentul de Organizare 
al Portului Turistic Mangalia, precum și toate dispozițiile legale aplicabile activitățiidesfășurate, în special 
legislația privind S.S.M., S.U., MEDIU şi navigaţia civilă, aplicabilă în domeniu, răspunderea pentru neres-
pectarea acestor dispoziții fiind în sarcina exclusivă a acestuia. 

 
Art. 7 – DISPOZIŢII FINALE 
 
7.1 Dispozițiile prezentului Regulament intră în vigoare  la data publicării, prin afişare.  
7.2. Anexa (Declarație) face parte integrantă din prezentul Regulament. 
7.3  La data intrării în vigoare a prezentului Regulament își încetează aplicabilitatea orice alte acte 
administrative privind închirierea şi folosirea/ utilizarea ambarcaţiunilor de agrement aflate în 
proprietatea Municipiului Mangalia. 
 

 
 
 
 

MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexă la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.239/16.09.2020 
 
 
  

 
D E C L A R A Ț I E 

 
 

 
Subsemnatul ___________________________________________ domiciliat în loc.___________________________ 

str.____________________________________ nr.__________ bloc.________ et. ______ ap.______ jud.____________________, CI seria 
______ nr.___________________ eliberată de _____________________________ la data de ________________________, CNP 
____________________________________, în calitate de solicitant al utilizării ambarcațiunii/ plimbării/ prestării 
serviciului de agrement de către Prestator, declar pe propria răspundere cunoscând prevederile Codului 
Penal privind falsul în declarații, faptul că am luat la cunoștință, am înțeles și mă oblig să respect 
întocmai Regulamentul privind închirierea și utilizarea temporară a ambarcațiunilor proprietate a 
Municipiului Mangalia pe timpul utilizării ambarcațiunii/ prestării serviciului de agrement nautic/ 
plimbării pe Marea Neagră. 

De asemenea, cunoscând că utilizarea ambarcațiunii/ prestarea serviciului de agrement nautic, 
respectiv plimbarea/ croaziera cu ambarcațiunea Prestatorului se desfășoară în locuri unde asistența 
medicală nu este disponibilă și participarea la plimbare/ croazieră prezintă riscuri ce pot conduce la 
pierderi sau distrugeri de bunuri, vătămări corporale sau pierderea vieții, precizez că în cazul apariției unui 
astfel de eveniment nu am să mă îndrept sub nicio formă împotriva Prestatorului Muncipiul Mangalia sau 
persoanelor implicate în prestarea serviciului/utilizarea ambarcațiunii, aceștia fiind exonerați   de orice 
răspundere. 

În cazul în care, din vina mea, se întâmplă vreunul dintre evenimentele mai sus menționate, mă 
oblig să suport eventualele consecințe, inclusiv contravaloarea daunelor provocate asupra bunurilor 
terților în cauză. 

 
 

          Declar faptul că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului privind Protecția Datelor 
cu Caracter Personal nr. 679/2016 și ale Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2016/679 și arăt că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în scopul soluționării solicitării sus-menționate. 

 
 
 

Data__________________                                                                       Semnătura _____________________ 


