
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. ~
din data de 14 septembrie 20I?

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare al
Stadionului "Unirea"

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad.judetul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 1683512017 al administratorului public din cadrul

aparat1;!luide specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
In baza prevederilor art. 1, ale art. 2, ale art. 3, precum şi ale art. 78 din Legea

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor ari. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), ale alin. (6) lit. a) pct.

1,5 şi 6, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 21512001 a administraţiei
publice locale, republicată în anlI1200?,cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

An. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Stadionului
"Unirea", situat în oraşul Tăşnad, str. Trandafirilor, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - CII ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDlNŢ Ă,
CONSILIER LOCAL

BIANCA-GABRIELA-CODRUŢ A ACru

rfIb .

/ -
CO TRASEMNEAZA,

SEC <TARULORAŞULUI.
RGlU-IONEL BUTA

p""",, ,,,",," • r"" .do"toa '" ,,,poet""" p,...,·,d";',,, ",. 4<;d;, Le-gtn••.. 2';;.'''''0' •• "m;,;,' •• !;'; "ubl;« 10,,1,. "publi,," 1,
""" 2VO'.'u n""t;fid,il, "UtI'i"",".N,_ ',,"1 .1 ,""mtrilor lo"'i in fnn<j;" "
N,. to••1,100";';";'''' ,,,,,Ii ""'"nji, 15
N,. "lat " ",,,;';,,ih,, l""li ab"'"II: o
V""ri P,"lrU' 13
Vnturi 1D'polri'" o
Ah~"tI'i, 1



(

(

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HOTĂRÂREANR. L2,2-, 12017

REGULAMENT
de organizare şi functionare al Stadionului "Unirea", situat În oraşul Tăşnad,

str. Trandafirilor

Ari. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Stadionului "Unirea",
denumit în continuare Regulament, cuprinde nonne privind organizarea şi funcţionarea
Stadionului "Unirea", în baza Legii administraţiei publice locale nr. 21512001,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare şi Legea educaţiei fizice ŞI a
sportului nr.6912000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. Stadionul "Unirea" este o instituţie publică de interes local, fără
personalitate juridică, organizată în subordinea Primarului Oraşului Tăşnad. Bala
sportivă va fi administrată de către o persoană desemnată prin dispoziţie de către
Primarul Oraşului Tăşnad.

Art. 3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru orice persoană care
vine în contact cu baza sportivă, precum şi cu anexele acesteia: vestiare, mobilier,
tribună, etc.

Art. 4. Bunurile Stadionului "Unirea" fac parte din domeniul public al oraşului
Tăşnad. Patrimoniul bazei sportive este compus din imobilul compus din construcţie şi
teren de fotbal, tribune, mijloace fixe şi obiecte de inventar.

Art. 5. Pe stadion se vor desfăşura numai activităţi cu caracter cultural-sportiv,
iar dotările acestuia vor fi folosite în conformitate cu scopul şi destinaţia acestora, fiind
interzisă cu desăvărşire utilizarea acestora în alte scopuri.

Art. 6. Obiectivele funcţionării Stadionului "Unirea" sunt următoarele:
a) organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive, cu drept de participare

la activităţile şi competiţiile sportive, organizate de către asociaţiile orăşeneşti,
asociaţiile judeţene, federaţiile române de specialitate pe ramura de sport, precum şi de
către unităţile şcolare;

b) În perioadele rămase libere de activităţile menţionate la lit. a) a prezentului
articol, stadionul poate poate ti utilizat pentru antrenamentele echipei/echipelor de
juniori/scniori, conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii
organizate sub egida asociaţiilor membre ale federaţiilor de specialitate, a federaţiilcr
sau desfăşurarea unor competiţii sportive şcolare de interes local.judeţean sau naţional,
conform planificărilor şi a cerinţelor ocazionale ale sportului de masă (fotbal, anumite
ramuri din atletism);

c) principalele discipline care se vor organiza fac parte din ramurile sportive:
fotbal, handbal si atletism.

Art. 7. Pe durata utilizării Stadionului "Unirea", persoanele responsabile
(administratorul bazei, profesorul de educatie fizică, antrenorii echipelor de fotbal, etc.}
sunt obligate să respecte prevederile prezentului regulament, în vederea bunei gestiuni
şi administrarea eficientă a acestuia.
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Art. 8. Persoanele responsabile îşi vor exercita drepturile cu bună credinţă şi în
conformitate cu regulamentele în vigoare;

Art. 9. Pentru activităţile desfăşurate, pentru deservirea unităţilor de învăţământ,
de pe raza oraşului Tăşnad se va numi o persoană responsabilă, de către directorul
unităţii de învăţământ.

Art. 10. Persoana responsabilă cu administrarea terenului, îşi exercită activitatea
În baza fişei postului, a legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

Art. 11. Bunurile aparţinând Stadionului "Unirea" pot fi utilizate, conform
orarului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor sportive după cum urmează:
a) Sportivii care sunt legitimaţi la Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad de drept
privat Tăşnad, serriori şi juniori, care au acces numai în prezenţa antrenorului.
b] Celelalte categorii de persoane vor avea acces în funcţie de orarul antrenamentelor
şi rneciurilor organizate de forurile competente.

Art. 12. În perioadele cu ploi, zăpadă sau condiţii meteo nefavorabile, baza
sportivă nu se va utiliza decât în condiţii de urgenţă majoră: meciuri oficiale care nu
pot suporta amânare, etc.

Art. 13. Este strict interzisă intrarea În incinta terenului cu animale de companie
sau vehicule, cu excepţia celor care militează pentru sănătatea şi siguranţa
populaţiei (pompieri, poliţie, salvare, etc)

Art. 14. Este interzisă pătrunderea în incinta bazei sportive sau în vecinătăţile
acesteia prin escaladarea gardurilur sau zidurilor, în stare de ebrietate sau sub influenta
substanţelor halucinogene.

Art. 15. Utilizatorii, indiferent de statului lor (elevi, cadre didactice, antrenori,
sportivi, spectatori) sunt obligaţi:

a) Să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică
socială precum şi prevederile prezentului regulament;

b) Să respecte Întocmai orarul de funcţionare;
c) Să folosească terenul, anexele şi dotările în confonnitatc cu destinaţia lor;
d) Să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori;
Art. 16. Primarul, prin Împuterniciţi, poate verifica oricând, modul de

respectare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Stadionului "Unirea".
Art. 17. Orarul de funcţionare va fi Întocmit şi afişat de către administrator,

săptămânal, ţinând cont de programările meciurilor oficiale, orelor de educaţie fizică
şi sport, antrenamentelor, etc.

Art. 18. Terenul de sport va funcţiona după cum urmează:
a) De luni pană vineri între orele 08.00-21.00.
b) Sâmbăta-Duminica între orele OX.00-21.00, în funcţie de programarea

jocurilor oficiale.
Art. 19. Modificarea orarului, reprogramurea unor activităţi, se realizează de

comun acord, cu solicitantul în cauză, cu condiţia neafectării altor activităţi
sportive, competiţii, programate În prealabil.

Art. 20. Baza sportivă funcţionează în subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale din oraşul Tăşnad şi este finanţată prin alocaţii de la
bugetul local.
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Art.21. În scopul sustinerii activităţii Stadionului "Unirea" şi în temeiul Legii
21512001 şi Legii 69/2000, alocatiile bugetare vor acoperi cheltuielile de
funcţionare, de personal, de reparaţii, dotări şi renovări şi pentru asigur arca bunei
funcţionări a acesteia.

Art.22. Veniturile Stadionului "Unirea" pot fi completate cu sponsorizări şi
donaţii din partea unor instituţii, întreprinderi, organizaţii sau persoane fizice din ţară
sau străinătate.

Art. 23. Contabiliratea instituţiei publice se realizează de către Serviciul
Financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

An. 24. Prezentul regulament intră in vigoare la data aducerii la cunoştinţă
publică, conform legii.

Art. 25. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se
consideră necesar, in conformitate cu actele normative în vigoare.
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