ROMANIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 7 /2021
==================================
Privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a “Terenului multisport
cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea Vinuluiși administrarea
Consiliului Local Valea Vinului
Consiliul local al comunei Valea-Vinului, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
martie 2021,
Având în vedere:
-proiectul de hotarare inițiat de consilierul local Pop Georgel-Vlăduț,cu privire la adoptarea
Regulamentului de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea
comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local,
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.562/24.03.2021;
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local nr.563/24.03.2021;
-raportul compartimentului de resort nr. 564/24.03.2021;
-Ținând seama de dispozițiile art. 867, alin. 1 si alin. 2 din Legea nr.287/2009, privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
-Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000,cu modificările și completările ulterioare,
-În temeiul prevederilor art.129,alin.1,alin.2,lit.c),alin.6),lit.a) din OUG nr.57/2019,privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial”
aflat în proprietatea comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție
contrară.
Art. 2 Primarul comunei Valea-Vinului,prin serviciul de specialitate,asigură executarea
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul secretarului
general al comunei,Instituției Prefectului – județul Satu Mare,Primarului comunei Valea
Vinului,și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei si publicare pe
pagina de internet primariavaleavinului.ro
PRESEDINTE DE SEDINTA
MORAR IONEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL U.A.T
OROS ALEXANDRU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Nr.total al consilierilor in functie –11;
Nr.total al consilierilor prezenti –10 ;
Nr.total al consilierilor absenti – 0;
Voturi pentru 9;
Voturi impotriva 0;
Abtineri 1 – Fernea Marius;

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
===================================
Privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a “Terenului multisport
cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea Vinuluiși administrarea
Consiliului Local Valea Vinului
Consiliul local al comunei Valea-Vinului, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
martie 2021,
Având în vedere:
-proiectul de hotarare inițiat de consilierul local Pop Georgel-Vlăduț,cu privire la adoptarea
Regulamentului de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea
comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local,
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.562/24.03.2021;
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local nr.563/24.03.2021;
-raportul compartimentului de resort nr.564/24.03.2021;
-Ținând seama de dispozițiile art. 867, alin. 1 si alin. 2 din Legea nr.287/2009, privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
-Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000,cu modificările și completările ulterioare,
-În temeiul prevederilor art. 129, alin.1),alin.2),lit.c),alin.6),lit.a) din OUG nr.57/2019, privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial”
aflat în proprietateacomunei Valea Vinuluiși administrarea Consiliului Local, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție
contrară.
Art. 2 Primarul comunei Valea-Vinului, prin serviciul de specialitate, asigură executarea
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul secretarului
general al comunei,Instituției Prefectului – județul Satu Mare,Primarului comunei Valea
Vinului,și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și publicare pe
pagina de internet primariavaleavinului.ro

Inițiator,
Consilier local
Pop Georgel-Vlăduț

Avizat
Secretar General al U.A.T
Oros Alexandru

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
Nr.562/24.03.2021
REFERAT DE APROBARE
==================================
privind aprobarea Regulamentului de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial”
aflat în proprietatea comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local

Subsemnatul Pop Georgel-Vlăduț, consilier local,în conformitate cu prevederile art. 129,
alin. 1, alin. 2, lit. C, alin. 6, lit. A din OUG nr.57/ 3 iulie 2019, înaintez Consiliului Local
Valea-Vinului proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și
funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea
Vinului și administrarea Consiliului Local.
Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a solicitării cetățenilor
comunei Valea-Vinului.
Conform prevederilor art.112 alin.2 din legea nr.1/2011 – legea educației naționale cu
modificările și completările ulterioare, “Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de
învățământ, … , înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de
către consiliile locale”
Comuna Valea-Vinului deține în proprietate publicăși administrare un teren de sport
situat în incinta Școlii Gimnaziale Valea-Vinului. Administrarea lui nu are la bază
unregulament bine stabilit, și din acest motiv consider că este necesar întocmirea unui astfel
de regulament, pentru asigurarea unei bune exploatări.
Față de cele prezentate, supun analizei și aprobării consiliului local, prezentul proiect
de hotărâre.

Consilier local,
Pop Georgel Vlăduț

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Compartiment Juridic
Nr.564/24.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
======================================
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a “Terenului
multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea Vinului și administrarea
Consiliului Local

Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de funcționare
a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea Vinului și
administrarea Consiliului Local,referatul de aprobare a d-lui consilier local Pop Georgel-Vladut.
Conform prevederilor art.112 alin.2 din legea nr.1/2011 – legea educației naționale cu
modificările și completările ulterioare, “Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de
învățământ, , înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de
către consiliile locale”
Comuna Valea-Vinului deține în proprietate publicăși administrare un teren de sport
situat în incinta Școlii Gimnaziale Valea-Vinului. Administrarea lui nu are la bază un
regulament bine stabilit, și din acest motiv consider că este necesar întocmirea unui astfel de
regulament, pentru asigurarea unei bune exploatări.
Fata de cele prezentate mai sus propun consiliului local adoptarea unei hotararii in
acest sens.

Secretar general UAT
Oros Alexandru

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PERMANENTA
Nr. 563 /24.03.2021

AVIZ
===================
asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de funcționare a “Terenului
multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei Valea Vinului și administrarea
Consiliului Local

Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie
din data de 24 martie 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea
comunei Valea Vinului și administrarea Consiliului Local
Primind spre avizare :
- proiectul de hotarare mai sus amintit ,
- raportul compartimentului de resort,
Analizand documentele prezentate,în temeiul art.136 alin.(8) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Tinand cont de necesitatea si oportunitatea masurilor inscrise in prezentul proiect de
hotarare, comisia permanenta avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului
local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.

Comisia permanenta:
Ghilea Gheorghe – Sorin – presedintele comisiei
Pop Calin – secretarul comisiei
Budai Ioan-Cristian - membru
Seucan Eduard-Iulius –membru
Fernea Marius –Roger –membru

Anexă la HCL nr.______/2021

Regulament
de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei
Valea Vinuluiși administrarea Consiliului Local

Capitolul I - Dispozitii generale
Art.1 Terenul de sport multifuncțional cu gazon artificial se află localizat în satul ValeaVinului, comuna Valea-Vinului. Prin prezentele dispoziții Consiliul Local stabilește cadrul de
funcționare a terenului de sport multifunctional.
Art.2 Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie
pentru toate persoanele care folosesc suprafața de joc.
Art.3.În incinta terenului de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv.
Prin activități cu caracter sportiv se înțelege activitate fizică desfășurată individual, în grup pe
echipe menită săîntărească condiția fizică a participanților sau practicată in scop recreativ.În
mod excepțional, cu aprobarea Primarului comunei Valea-Vinului pot avea loc și alte activități
de interes public.
Art.4
(1). Responsabil cu cheia va fi desemnată o persoană din cadrul primăriei, sau parte a
consiliului local, care va face predarea și inventarierea terenului multifuncțional.
(2). Pe durata desfășurării orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau
festivităților, responsabilitatea administrărarii terenului de sport revine conducerii unității de
învățământ. După încetarea programului școlar și a activităților desfășurate de unitatea de
învățământ, încetează și dreptul de administrare acordat. In acest caz, responsabilitatea
administrării revenind persoanei desemnate din cadrul primariei.
Art.5 Utilizatorii terenului își asumă răspunderea pentru accidentele survenite în
timpul jocului sau pentru pierderea unor obiecte.
Capitolul II - Program de funcționare și taxe de utilizare
Art.6.
(1). Accesul la terenul de sport în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri
școlare, este permis dupa ora 16, în baza unei solicitări făcute către responsabilul desemnat cu
cheia.
(2) În zilele de sâmbătăși duminică, respectiv în timpul vacanțelor programul va fi între
orele 14.00 – 22.00, cu excepția zilelor în care se desfășoară examene, olimpiade, concursuri,
festivități sau alte activități desfășurate de unitatea de învățământ.
(3). Programul de acces pe terenul de sport și prezentul regulament se vor afișa la loc
vizibil din exteriorul incintei.Orice modificare a prezentului regulament va trebui de asemenea
afișată, în aceleași condiții.
Art 7.
(1). Taxa de utilizare a terenului de sport multifuncțional pentru toate persoanele,
indiferent de activitatea sportivă desfășurată este de 50 lei/oră.
Sumele încasate vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare bunei
administrări a terenului de sport.

(2) Pentru utilizarea terenului de sport, solicitanții pot transmite o cerere de utilizare a
terenului de sport către Primăria comunei Valea-Vinului, sau către reprezentantul desemnat de
Primăria comunei Valea-Vinului.
Capitolul III - Obligațiile utilizatorilor
Art.8.
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (antrenori, sportivi, elevi, cadre didactice,
spectatori) au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socialăși
prevederile prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al terenului de sport;
c) să folosească terenul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e) să păstreze curățenia și ordinea spațiilor utilizate.
(2) Se interzice:
a) fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor
aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta suprafeței sportive;
b) accesul în incinta terenului de sport cu animale de companie, biciclete, role,
skatebord, scutere, atv-uri sau alte mijloace/ obiecte care pot duce la degradarea sau
murdărirea terenului .
c) accesul cu vehicule pe platoul din curtea scolii. Parcarea vehiculelor făcându-se la
intrarea în incinta școlii sau la strada principală.
(3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea acces pe teren
doar participanții la activitatea sportivă ( jucători, rezerve, arbitrii, antrenori ) spectatorii vor
rămâne în afara terenului
Capitolul IV –Sancțiuni
Art.9. Solicitantul își va asuma răspunderea pentru plata integrală a distrugerilor
survenite pe parcursul utilizării terenului.În cazul deteriorării sau distrugerii suprafeței de joc,
gardului, plasei de împrejmuire sau al altui bun aparținând terenului, persoana în cauză va
acoperi toate cheltuielile materiale pentru repararea pagubelor produse.
Art.10.
(1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a) nerespectării prezentului regulament;
b) folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă are
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 observaților responsabilului bazei sportive;
e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite
sportive sau de oricare altă natură;
Art.11.Solicitantul se asigură că sunt respectate toate obligațiile utilizatorilor, în caz
contrar, la o solicitare ulterioară de închiriere a terenului, aceasta se va respinge în mod
automat.
Capitolul V - Dispoziții finale
Art.12.

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare odata cu adoptarea hotărârii de consiliu prin
care se apobă regulamentul prezentat.
(2). Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră că
este necesar, în conformitate cu actele normative în vigoare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MORAR IONEL

SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

Anexă la proiectul de HCL nr.______/2021

Regulament
de funcționare a “Terenului multisport cu gazon artificial” aflat în proprietatea comunei
Valea Vinuluiși administrarea Consiliului Local

Capitolul I - Dispozitii generale
Art.1 Terenul de sport multifuncțional cu gazon artificial se află localizat în satul ValeaVinului, comuna Valea-Vinului. Prin prezentele dispoziții Consiliul Local stabilește cadrul de
funcționare a terenului de sport multifunctional.
Art.2 Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie
pentru toate persoanele care folosesc suprafața de joc.
Art.3.În incinta terenului de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv.
Prin activități cu caracter sportiv se înțelege activitate fizică desfășurată individual, în grup pe
echipe menită săîntărească condiția fizică a participanților sau practicată in scop recreativ.În
mod excepțional, cu aprobarea Primarului comunei Valea-Vinului pot avea loc și alte activități
de interes public.
Art.4
(1). Responsabil cu cheia va fi desemnată o persoană din cadrul primăriei, sau parte a
consiliului local, care va face predarea și inventarierea terenului multifuncțional.
(2). Pe durata desfășurării orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau
festivităților, responsabilitatea administrărarii terenului de sport revine conducerii unității de
învățământ. După încetarea programului școlar și a activităților desfășurate de unitatea de
învățământ, încetează și dreptul de administrare acordat. In acest caz, responsabilitatea
administrării revenind persoanei desemnate din cadrul primariei.
Art.5 Utilizatorii terenului își asumă răspunderea pentru accidentele survenite în
timpul jocului sau pentru pierderea unor obiecte.
Capitolul II - Program de funcționare și taxe de utilizare
Art.6.
(1). Accesul la terenul de sport în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri
școlare, este permis dupa ora 16, în baza unei solicitări făcute către responsabilul desemnat cu
cheia.
(2) În zilele de sâmbătăși duminică, respectiv în timpul vacanțelor programul va fi între
orele 14.00 – 22.00, cu excepția zilelor în care se desfășoară examene, olimpiade, concursuri,
festivități sau alte activități desfășurate de unitatea de învățământ.
(3). Programul de acces pe terenul de sport și prezentul regulament se vor afișa la loc
vizibil din exteriorul incintei.Orice modificare a prezentului regulament va trebui de asemenea
afișată, în aceleași condiții.
Art 7.
(1). Taxa de utilizare a terenului de sport multifuncțional pentru toate persoanele,
indiferent de activitatea sportivă desfășurată este de ….. lei/oră.
Sumele încasate vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare bunei
administrări a terenului de sport.

(2) Pentru utilizarea terenului de sport, solicitanții pot transmite o cerere de utilizare a
terenului de sport către Primăria comunei Valea-Vinului, sau către reprezentantul desemnat de
Primăria comunei Valea-Vinului.
Capitolul III - Obligațiile utilizatorilor
Art.8.
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (antrenori, sportivi, elevi, cadre didactice,
spectatori) au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socialăși
prevederile prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al terenului de sport;
c) să folosească terenul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e) să păstreze curățenia și ordinea spațiilor utilizate.
(2) Se interzice:
a) fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor
aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta suprafeței sportive;
b) accesul în incinta terenului de sport cu animale de companie, biciclete, role,
skatebord, scutere, atv-uri sau alte mijloace/ obiecte care pot duce la degradarea sau
murdărirea terenului .
c) accesul cu vehicule pe platoul din curtea scolii. Parcarea vehiculelor făcându-se la
intrarea în incinta școlii sau la strada principală.
(3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea acces pe teren
doar participanții la activitatea sportivă ( jucători, rezerve, arbitrii, antrenori ) spectatorii vor
rămâne în afara terenului
Capitolul IV –Sancțiuni
Art.9. Solicitantul își va asuma răspunderea pentru plata integrală a distrugerilor
survenite pe parcursul utilizării terenului.În cazul deteriorării sau distrugerii suprafeței de joc,
gardului, plasei de împrejmuire sau al altui bun aparținând terenului, persoana în cauză va
acoperi toate cheltuielile materiale pentru repararea pagubelor produse.
Art.10.
(1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a) nerespectării prezentului regulament;
b) folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă are
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 observaților responsabilului bazei sportive;
e) săvârșirii oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite
sportive sau de oricare altă natură;
Art.11.Solicitantul se asigură că sunt respectate toate obligațiile utilizatorilor, în caz
contrar, la o solicitare ulterioară de închiriere a terenului, aceasta se va respinge în mod
automat.
Capitolul V - Dispoziții finale
Art.12.

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare odata cu adoptarea hotărârii de consiliu prin
care se apobă regulamentul prezentat.
(2). Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră că
este necesar, în conformitate cu actele normative în vigoare.

INITIATOR
CONSILIER LOCAL
POP GEORGEL-VLADUT

SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

