
Anexa la HCL nr.53 din 16.12.2019 

 

Regulament  privind organizarea si functionarea 

 terenului de sport cu gazon sintetic 

 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

 Art.1. Regulamentul de organizare si functionare al Terenului de sport cu gazon sintetic aflat 

in administrarea U.A.T. Stefesti, cuprinde norme de organizare si functionare a terenului de sport cu 

gazon sintetic , in temeiul  Ordonatei de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificarile ulterioare si Legea educatiei fizice si a sportului nr.69/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Art.2 (1) Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru administratorul terenului de 

sport cu gazon sintetic ,pentru personalul de ingijire si curatenie,pentru sportivi, 

profesori,elevi,parinti,spectatori si orice alte persoane vizate de utilizarea terenului. 

            (2) In masura in care prin dispozitii ulterioare nu se prevede contrar, prin 

administratorul bazei se intelege Primaria comunei Stefesti, prin reprezentantii sai legal desemnati. 

 Art.3. Pe teren se vor desfasura numai activitati cu caracter sportiv. In mod exceptional, cu 

aprobarea Primarului comunei Stefesti pot avea loc si alte activitati de inters public. 

 Art.4. Obiectivele functionarii bazei sportive sunt: 

a) organizarea unor actiuni si competitii sportive la nivel local, judetean , national; 

b) deservirea in mod gratuit a unitatilor de invatamant  de pe raza localitatii in realizarea 

planului –cadru de invatamant, conform unui orar prestabilit , precum si desfasurarea 

unor competitii sportive scolare de inters local, judetean sau national; 

c) deservirea persoanelor fizice sau a perosanelor juridice indifferent de forma de 

organizarea sau identitate juridical , conform planificarii; 

d) disciplinele sportive ce se vor organiza sunt, in principal, in urmatoarele ramuri sportive: 

sportul pentru toti, fotbal, fotbal-tenis. 

CAPITOLUL II - CONDITII DE UTILIZARE 

Art.5 Bunurile apartinand terenului de sport pot fi utilizate , conform orarului de functionare , 

pentru desfasurarea activitatilor sportive de catre urmatoarele categorii de persoane: 

a) prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si educatie; 

b) asociatiile sportive din comuna; 

c) alte persoane fizice sau juridice 

Art.6. Utilizatorii prevazuti la art.4 lit.(b) din prezentul regulament , care se prezinta intr-un 

cadru organizat au acces numai in prezenta cadrului didactic. In aceste situatii cadrele didactice isi 

asuma raspunderea pentru intreaga activitate a acestora. 



Art.7 (1)Utilizatorii indiferent de statutul lor(antrenori,sportivi,elevi,cadre 

didactice,spectator) au urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte prevederile  legale in vigoare, normele de conduita, etica sociala si prevederile 

prezentului regulament; 

b) sa respecte orarul de functionare; 

c) sa foloseasca terenul in conformitate cu destinatia lui; 

d) sa nu perturbe activitatile colorlalti utilizatori; 

e) sa nu patrunda in incita terenului fara aprobarea administratorului; 

f) sa pastreze curatenia si ordinea spatiului utilizat 

(2) Se interzice : 

a) fumatul,consumul de alcool sau de substante interzise si accesul persoanelor aflate sub 

influenta alcoolului sau a substantelor interzise in incinta terenului; 

b) accesul  pe teren cu animale de companie , biciclete, role,skateboard,scutere, atv-uri sau 

alte mijloace/obiecte care pot duce la murdarirea sau degradarea terenului sintetic; 

c) consumarea alimetelor, a semintelor si a gumei de mestacat; 

d) intrarea pe teren cu crampoane de metal. 

Art.8 Accesul pe terenul de sport se face numai dupa achitarea tarifului de utilizare (unde este 

cazul), cu urmatoarele precizari: 

a) utilizatorii terenului  de sport isi asuma riscurile oricaror incidente ce pot intervenii in 

timpul desfasurarii activitatilor pe teren cat si uitilizarii necorespunzatoare a suprafetei de 

joc si a elemntelor din dotarea terenului. Administratorul terenului nu va fi raspunzator 

pentru niciun incident, traumatism,altercatie, vatamare corporala,responsabilitatea 

apartinand exclusiv utilizatorului terenului de sport; 

b) administratorul  terenului de sport nu este raspunzator pentru pierderea sau  deteriorarea 

lucrurilor personale precum si pentru obiectele de pret ale utilizatorilor terenului de sport; 

c) utilizatorii terenului de sport raspund personal pentru orice fapta de incalcare a normelor 

de convietuire, a ordinii si linistii publice in incinte si imediata vecinatate a terenului de 

sport.Administratorul va sesiza si dupa caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate 

pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea si luarea masurilor impotriva 

persoanelor care au incalcat linistea publica; 

d) accesul pe terenul  de joc poate fi efectuata doar cu incaltaminte specifica si adecvata fie 

pravatuta cu talpa de cauciuc sau crampoane mici de plastic , curatata si diferita de 

incaltamintea de strada(este interzisa incaltamintea sport cu filet sau crampoane de 

metal). 

Art.9 (1) Utilizatorii vor parasii imediat suprafata de joc in urmatoarele cazuri: 

a) nerespectarii prezentului regulament; 

b) folosirii unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente , cat si daca are un 

comportament care sa prejudieze valorile sociale ; 

c) tulburarii linistii in timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu 

orice aparate sau prin strigate si larma de intensitate mare , in special in orele de liniste 

prevazurte de lege; 



d) nerespectari in mod repetat a observatiilor administratorului terenului; 

e) savarsirii oricaror contraventii, infractiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive 

sau de oricare alta natura; 

f) nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare 

(2) Nerespectarea celor prevazute in prezentul regulament se sanctioneaza contraventional cu 

amenda de la 200 -2.000 lei(fara posibilitatea de a achita jumatate din minimum in termen de 15 zile) 

iar in functie de gravitatea faptei poate duce la anularea rezervarilor ulterioare, la oprirea imediata a 

jocului sau a avenimentului cat si la plata daunelor produse. Pentru faptele savarsite , persoana fizica 

sau juridica care a inchiriat terenul si care prin cererea de folosire a acestuia a luat la cunostinta si si-a 

insusit prevederile prezentului regulament este obligat sa comunice datele de identificare ale 

persoanei sau a persoanelor care au savarsit aceste fapte. In caz contrar este direct raspunzator. 

CAPITOLUL III  CONDITII DE UTILIZARE 

Art.10. Bunurile apartinand terenului de sport pot fi utilizate, conform orarului de 

functionare, pentru desfasurarea activitailor sportive de catre urmatoarele categorii de persoane: 

a) prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie; 

b) asociatii sportive din comuna; 

c) alte persoane fizice sau juridice. 

Art.11  Orarul de functionare  va fi intocmit de administrator , tinand cont de urmatoarele 

elemente: 

 program primavara –iarna; 

 structura orarului scolar; 

 orarul Scolii Gimnaziale din comuna Stefesti. 

Art.12. Terenul de sport va functiona zilnic intre orele  8.00-22.00.  

Art.13.In zilele de scoala intre orele 8.00-14.00 se vor desfasura orele de educatie fizica si 

activitati sportive scolare, conform orarului prestabilit de catre conducerea institutiei de invatamant. 

Prin exceptie , progarmul poate fi decalat functie de programul activitatilor de invatamant al scolii, 

sau programul unor competitii sportive scolare cu caracter local, judetean, national.  

Art14. Modificarea orarului, reprogramarea unor activitati se poate realiza de comun acord cu 

solicitantul in cauza , cu conditia neafectarii altor activitati programate in prealabil 

Art.15. Orarul de functionare stabilit  si afisat are caracter obligatoriu si trebuie respectat de 

catre persoanele care utilizeaza terenul. 

Art.16 In zilele de cursuri intre orele 8.00-14.00 au acces pe teren numai persoanele 

prevazute la art.10, lit.(a), si (b), insotite de invatator, profesor sau antrenor. Intre orele 16.00-22.00 

au acces  pe teren si categoriile de persoane prevazute la art.10 lit.(c). 

Art.17. In zilele in care nu se tin cursuri, accesul pe teren este liber  incepand cu ora 8.00 

pana la orele 22.00 pentru toate categoriile de persoane perevazute la art.10. 

Art.18. Accesul pe teren se va permite in urma achitarii unei taxe iar minimum de inchiriere 

este stabilit  la 60 minute(1h), si este indivizibil, incepand de la ora fixa (ex.13.00-14.00). 



Art.19. Inchirirea se va face in baza unei cereri adresata Primarie Stefesti iar taxa se achita la 

caseria primariei Stefesti cat si la terenul  de sport sintetic. 

Art.20.Taxa de inchirire este de 40.00 lei/ora si de 50.00 lei/ora pentru perioada in care se 

foloseste nocturna terenului sintetic. Aceasta va fi actualizata la nevoie prin Hotare a Consiliului 

Local. Taxele percepute intra in categoria taxelor locale speciale . 

Art.21. Intretinerea terenului este necesara cel putin o data pe an, de preferinta primavara. Pe 

perioada de vara cu temperaturi peste 30 garde C este indicat stropirea terenului cu apa pentru 

prelungirea duratei de viata a terenului. In perioada de iarna curatarea zapezii se face numai cu lopeti 

de plastic. 

Art.22 Nerespectarea normelor prevazute in prezentul regulament atrage raspunderea civila 

conform art.1349 Cod civil. 

CAPITOLUL IV -  DISPOZITII FINALE 

Art.23.Prezentul regulament intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica, conform 

legii. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera necesar, in 

conformitate cu actele normative in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 


