ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 62 din 25 octombrie 2018

privind aprobarea Regulamentului și a tarifului de utilizare
pentru terenul de sport cu gazon sintetic

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
art. 2 alin.(2) și art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 36 alin.(2) lit.„c” şi alin.(6) lit.„a” pct. 6 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni;
Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ adoptă
prezenta hotărâre.
ART.1.
Se aprobă Regulamentul și tariful de utilizare pentru terenul de sport cu gazon
sintetic, proprietate publică a comunei Podoleni, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.
Primarul comunei Podoleni prin compartimentele de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor publice şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

Cristian Apetrei

SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 62 din 25 octombrie 2018

REGULAMENTUL ȘI TARIFUL DE UTILIZARE
PENTRU TERENUL DE SPORT CU GAZON SINTETIC - Podoleni

I.
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Regulamentul de organizare si funcționare al terenului de sport,
aflat in administrarea Consiliului local al comunei, cuprinde norme de organizare
și funcționare, în temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educa ției fizice și a
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și a
legislației specifice incidente în materie (reglementări fiscale, norme sanitare și
de protecție a muncii).
Art. 2. (1) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru
administratorul terenului, pentru personalul de îngrijire și cură țenie, pentru
profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin în
contact cu funcționarea terenului.
(2) Obiectivele funcționării terenului de sport sunt:
a)
organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, jude țean sau
național;
b)
deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Primăria și
Consiliul Local al Comunei Podoleni;
c)
deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de
forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării.
ORARUL DE FUNCȚIONARE ȘI TARIFE DE UTILIZARE
Art. 3. Terenul de sport va funcționa zilnic în intervalul orar propus: 10,00
– 24,00.
Art. 4. (1) Intervalul minim de utilizare este stabilit la 60 minute (1h), este
indivizibil, începând de la ora fixă ( ex. 13.00-14.00). Tarifele de utilizare vor fi
achitate la casieria Primăriei Podoleni, astfel:

II.

Ramura sportivă
FOTBAL
TENIS

Tarif de utilizare
- 60 lei/oră – ziua
- 80 lei/oră - noapte
- 20 lei/oră

(2) Pentru grupurile organizate de copii însoţiţi de cadrul didactic, accesul va fi
gratuit.
III.
CONDIȚII DE UTILIZARE

Art. 5. Utilizatorii, indiferent de statutul lor au următoarele obliga ții:
a)
să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită și etică
socială și prevederile prezentului regulament;
b)
să respecte întocmai orarul de funcționare;
c)
să folosească terenul și dotările în conformitate cu destina ția lor;
d)
să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e)
să nu pătrundă în incinta terenului fără chitan ță sau fără aprobarea
administratorului;
f)
sa păstreze curățenia și ordinea spațiilor utilizate.
Art. 6. Se interzice:
a)
accesul în afara programului, atunci când este încuiat;
b)
accesul minorilor fără însoțitori (cadru didactic, antrenor sau părin ți ce î și
asumă răspunderea pentru întreaga activitate a acestora);
c)
fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul
persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substan țelor interzise;
d)
accesul cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, scutere, atvuri sau alte mijloace/obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului.
e)
La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea
acces pe teren doar participanții la activitatea sportivă (jucători, rezerve, arbitrii,
antrenori), iar spectatorii vor rămâne în afara terenului.
Art. 7. Accesul în teren se va face cu următoarele precizări:
a)
utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau
traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafe ței de joc cât
și utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotarea terenului, atât a celor suferite
de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafa ța de joc în timpul
desfășurării activității sportive. Administratorul terenului nu va fi răspunzător pentru nici
un incident, traumatism, altercație, vătămare corporala, responsabilitatea apar ținând
exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
b)
administratorul terenului nu este răspunzător pentru pierderea sau
deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de pre ț ale utilizatorilor
terenului de sport;
c)
utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice fapta de
încălcare a normelor de conviețuire, a ordinii și lini știi publice în incinta și imediata
vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul
necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și
luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat lini ștea publică;
d)
accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încăl țăminte specifică
și adecvată curată și diferită de încăl țămintea de stradă (interzisă încăl țămintea sport
cu filet sau crampoane de metal);
Art. 8. Utilizatorii vor părăsi imediat suprafa ța de joc în următoarele
cazuri:

a)
nerespectării prezentului regulament;
b)
folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și
dăcă au un comportament care să prejudicieze valorile sociale;
c)
tulburării liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin
producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare,
în special în orele de liniște prevăzute de lege;
d)
nerespectării în mod repetat a observațiilor administratorului terenului;
e)
săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei
conduite sportive sau de oricare altă natură;
f)
nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat taxa de închiriere.
IV.
SANCȚIUNI
Art. 9. Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament se
sancționează contravențional cu amendă de la 200 - 2.000 lei ( fără posibilitatea de
a achita jumătate din minim în termen de 48 h) iar în funcție de gravitatea faptei
poate duce la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau
evenimentului cât și la plata daunelor produse).
Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a închiriat
terenul și care prin cererea de folosire a acestuia a luat la cuno știn ța și și-a
însușit prevederile prezentului regulament este obligat să comunice datele de
identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvâr șit aceste fapte. În caz
contrar este direct răspunzător.

