ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 24/2015
privind aprobarea regulamentuluiădeăfuncționareăalăS liiădeăsport
Comuna Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedinţaăordinar ădinădataădeă12 martie 2015,
având în vedere expunerea de motive a primarului privind aprobarea regulamentului
deăfuncționareăalăS lii de sport,
v zândăraportulăComisieiădeăspecialitateănr.ă1,ăavizulăSecretareiăcomunei,ăsiăraportulă
Compartimentului de specialitate,
în conformitate cu H.C.L. nr. 14/2008 privind aprobarea taxei de folosire a S liiădeă
sport,
ţinândă contă deă prevederileă Legiiă Educaţieiă fiziceă şiă aă Sportuluiă nr.69/2000, cu
modific rileășiăcomplet rileăulterioare,ă
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d” coroborat cu alin. (6) lit. “a” pct. 6,
coroborat cu art. 45 alin. (1)ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţieiăpubliceălocale,ărepublicat ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Seăaprob ăregulamentulădeăfuncționareăalăS liiădeăsportăComunaăOzun.
Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râriăseăîns rcineaz ăprimarul şiă
Biroulăfinanciarăcontabil,ăachizițiiăpublice,ăimpoziteășiătaxeălocale.
Ozun, la 12 martie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,
Dobri Hunor Attila

Contrasemnează:
secretara comunei,
Difuzarea:
1ăex.ălaăPref.ăJudeţuluiăCovasna
1.ex.ăafişare
1.ex. Primar
1.ex. Contabilitate

Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 24/2015

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL SALII DE SPORT
COMUNA OZUN

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 RegulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăaăS liiădeăsportădinăComunaă
Ozun, Judetul Covasna, denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind
organizareaă şiă funcţionareaă ă aă s liiădeă sportă înă conformitateă cuă Legeaă administraţieiă
publiceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiă
Legeaă educaţieiă fiziceă şiă aă sportuluiă nr.ă 69/2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
Art. 2 Respectareaăregulamentuluiăesteăobligatorieăpentruăresponsabilulăs liiădeă
sport,ă ă pentruă personalulă deă îngrijireă şiă cur ţenie,ă pentruă profesori,ă elevi,ă p rinţi,ă
sportivi,ăspectatoriăşiăoriceăalteăpersoaneăcareăvinăînăcontactăcuăfuncţionareaăs liiădeă
sport.
Art. 3 Sala de sport face parte din domeniul public al comunei Ozun.
Art. 4 Înăsalaădeăsportăseăvorădesf şuraănumaiăactivit ţiăcuăcaracterăsportiv.ăÎnă
modăexcepţional,ăcuăaprobareaăspecial ăaăprimarului,ăînăincintaăs liiăseăpotăorganizaă
uneleăactivit ţi de interes public.
Art. 5 Obiectiveleăfuncţion riiăs liiădeăsportăsunt:
a)ă deservireaă unit ţiloră deă înv ţ mântă deă peă razaă comuneiă Ozună ă înă realizareaă
planului-cadru de
înv ţ mânt,ă conformă unuiă orară prestabilit,ă precumă şiă desf şurareaă unoră competiţiiă
sportiveăscolareădeăinteresălocal,ăjudeţeanăsauănaţional;
b)ădeservireaăactivit ţilorăînăinteresulăcomunit ţii,ăaprobateădeăcomisiaădeăspecialitateă
din cadrul
Consiliului Local al comunei Ozun si avizate de primar;
c)ă sprijinireaă activit ţiiă cluburiloră şiă asociaţiiloră sportiveă înregistrateă peă teritoriulă
comuneiăOzun,ăînăprocesulădeăeducaţieăşiăformareăsportiv ăaătineretului;
d)ă înă perioadeleă r maseă neacoperiteă deă activit ţileă menţionateă laă lit.ă a,ă b,ă şiă că aleă
prezentuluiăarticol,ăsalaădeăsportăvaăfuncţionaăpentruădeservirea,ăconformăplanific rii,ă
aă cerinţeloră ocazionaleă aleă sportuluiă deă mas .ă Înă acestă cază seă vaă percepeă oă tax ă deă
utilizareăaăs liiădeăsport;
Planificarea,ă denumit ă înă continuareă orară deă funcţionare,ă seă vaă întocmiă deă
responsabilulăăs liiăde sportădinăcadrulăprimarieiădeăăcomunăacordăcuăsolicitanţii.
CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT
Art. 6 Administrareaăşiăasigurareaăcadruluiănecesarăînăvedereaădesf şur riiăînă
buneă condiţiiă aă activit ţiloră specificeă s liiă deă sportă seă asigur ă deă Prim riaă Comunaă
Ozun. Înăacestăsens,ăprimarulăcomuneiăOzunăăvaădesemna,ăprinădispoziţie,ăoăpersoan ă
responsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsport.ăAtribuţiileăacesteiaăvorăfiăinserateăînăfişaă
postului.

Art. 7 Persoanaăresponsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsportăşiăpersonalulădeă
îngrijireăşiăcur ţenieăfacăparteădinăcadrulăaparatulădeăspecialitateăalăprimarului.
Art. 8 Toateă activit ţileă desf şurateă înă salaă deă sportă voră fiă coordonateă şiă
controlateădeăc treăpersoanaăresponsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsport,ănumitaăăprină
dispoziţiaăprimarului.
Art. 9 Persoanaă responsabil ă cuă administrareaă s liiă deă sportă îşiă exercit ă
activitateaăînăconformitateăcuăfişaăpostului,ăîntocmit ăînăbazaălegislaţiei înăvigoareăşiăaă
prezentului regulament.
Art. 10 Persoanaăresponsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsportăr spundeăde:
a)ăgestionareaăinventaruluiăs liiădeăsport;
b)ă folosireaă eficient ăşiăînăconformitateă cuăprezentulăregulamentăaăs lii,ăanexelor, şiă
materialelor din dotare;
c)ărespectareaăprogramuluiădeălucruăşiăaăoraruluiăînăsalaădeăsport;
d)ărespectareaăprevederilorălegislaţieiăînăvigoareăşiăaăprezentuluiăregulamentădeăc treă
utilizatori;
e)ărespectareaănormelorădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilor,ăaănormelorădeăprotecţiaă
muncii;
f)ăachiziţionareaămaterialelorănecesareăbuneiăfuncţion riăînăsal ;
g)ăgestionareaătimpuluiădeălucruăaăpersonaluluiădeăîngrijireăşiădeservireădinăsubordine;
h)ă completareaă laă timpă aă documentaţieiă s liiă (orarulă s lii,ă registrulă deă evidenţ ,ă
inventarulă s lii,ă proceseleă verbaleă deă predare-primire,ă fişeleă deă protecţiaă munciiă şiă
P.S.I., rapoarte de activitate la solicitarea primarului, alte documente în conformitate
cuălegislaţiaăînăvigoare).
Art. 11 Îndatoririle persoaneiă responsabileă cuă administrareaă s liiă deă sportă
sunt:
a)ă asigurareaă funcţion riiă s liiă deă sport,ă aă anexelor,ă aă materialelor,ă aparateloră şiă aă
mijloacelor din dotare;
b)ăîntocmirea,ăafişareaăşiărespectareaăoraruluiăs lii;
c)ăîntocmireaăşiăsemnareaăproceselor-verbale de predare-preluareăaăs lii,ăcuăprofesoriiă
deăeducaţieăfizic ăşiăreprezentanţiiăutilizatorilor;
d)ăasigurareaămaterialelorăşiămijloacelorănecesareăfuncţion riiăs lii;
e)ă asigurareaă condiţiiloră deă protecţiaă muncii,ă PSI,ă şiă celeă prev zuteă de prezentul
regulament;
f)ă publicareaă c treă utilizatoriă aă prevederiloră normeloră deă protecţiaă munci,ă PSIă şiă aă
celor ale prezentului regulament;
g)ă constatareaă produceriiă pagubeloră şiă stric ciunilor,ă identificareaă autoriloră şiă
solicitarea remedierii acestora deăc treăproduc tori;
h)ă completareaă laă timpă aă registruluiă deă evidenţ ,ă aă proceseloră verbaleă deă predareprimireă şiă aă celorlalteă documenteă prev zuteă deă art.ă 10,ă lit.ă h)ă dină prezentulă
regulament;
i)ă coordonareaă şiă controlulă activit ţiiă personaluluiă deă îngrijireă şiă deă deservireă dină
subordine;
j)ăparticipareaăactiv ălaăorganizareaăunorăprograme,ăconcursuriăşiăcompetiţiiăsportiveă
laăcareăesteăsolicitatădeăc treăConsiliulăLocalăsauăPrim riaăComuneiăOzun;
k)ăloialitateăfaţ ădeăloculădeămunc ă;
l)ăp strareaăsecretului de serviciu ;
m)ăinteresulăpentruăoămunc ădeăcalitate;
n) întocmirea de rapoarte de activitate la solicitarea primarului;

o)ăalteăatribuţiiăcuăcareăesteăîns rcinatăînăscrisăsauăverbalădeăc treăprimarulăcomuneiă
Ozun.
Art. 12 Îndatoririle ce cadă înă sarcinaă Birouluiă financiară contabil,ă achizițiiă
publice,ăimpoziteășiătaxeălocaleăsunt:
a)ă particip ă laă elaborareaă şiă coordoneaz ă realizareaă bugetuluiă alocată pentruă
dezvoltarea,ăfuncţionareaăşiăîntreţinereaăs liiădeăsport;
b)ă îndrum ,ă coordoneaz ,ă realizeaz ă şiă controleaz ă activit ţileă administrativgospod reştiădesf şurateăînăvedereaăbuneiăfuncţion ri;
c)ă solicit ă Consiliuluiă locală aprobareaă aceloră cheltuieliă careă vizeaz ă conservareaă
patrimoniului,ămodernizareaăbazeiămateriale,ăreparaţiiăşiăp strarea funcţionalit ţii;
d)ăsupravegheaz ăşiăcontroleaz ădirectăsauăindirect,ăprinădelegat,ătoateăactivit ţileăcareă
seădesf şoar ăînăincintaăs lii;
e)ăparticip ădirectălaăelaborareaăfişeiăpostuluiăşiălaăevaluareaăpersonaluluiăangajatădeă
întreţinereăşiădeservireădin subordine;
f)ăîncheieăcontracteădeăchirieăpentruăactivit ţileăsportiveădeămas .
Art. 13 Drepturileăpersoaneiăresponsabileăcuăadministrareaăs liiădeăsportăsunt:
a)ă celeă prev zuteă înă contractulă individuală deă munc ă şiă deă legislaţiaă înă vigoare din
domeniu;
b)ăcontrolulăşiăevaluareaătuturorăactivit ţilorădesf şurateăînăsal ;
c)ă eliminareaă dină sal ă aă persoanelor,ă echipeloră şiă utilizatoriloră careă nuă respect ă
legislaţiaăînăvigoareăşiăprevederileăprezentuluiăregulament;
Art. 14 Programulă deă lucruă ală persoaneiă responsabileă cuă administrareaă s liiă
deă sportă esteă conformă fişeiă postuluiă şiă aă oraruluiă deă funcţionare.ă Înă absenţaă sa,ă
persoanaăresponsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsportăvaădelega,ăînăscrisăsauăverbal,ăună
angajat pentru asigurarea funcţion riiăs lii.ăDelegatulăvaăr spundeădeăinventarulăs liiă
deă sport,ă deă respectareaă oraruluiă deă funcţionareă şiă aă prevederiloră prezentuluiă
regulament.
Înă zileleă înă careă suntă activit țiă şcolare,ă seă vaă încheia,ă zilnic,ă dup ă oreleă deă
sport, un proces-verbal de predare-primireă aă s liiă întreă persoanaă responsabil ă cuă
administrareaăs liiădeăsportăşiăunăreprezentantăalăcatedreiădeăeducaţieăfizic ăalăşcoliloră
din comuna Ozun. Procesul-verbală vaă conţineă data,ă faptulă efectu riiă controlului,ă
constatarea eventualeloră deterior ri,ă lipsuri,ă stric ciuniă şiă semn turaă deă predareprimire.
CAPITOLUL III – PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE ŞI DESERVIRE
Art. 15 Personalulă deă îngrijireă şiă deservireă esteă înă subordineaă direct ă aă
persoaneiăresponsabileăcuăadministrareaăs liiăde sport.
Art. 16 Responsabilit ţile,ăîndatoririleăşiădrepturileăpersonaluluiădeăîngrijireăşiă
deservireăsuntăprev zuteăînăcontractulăindividualădeămunc ăşiăfişaăpostului.
Art. 17 Programulădeălucruăalăpersonaluluiădeăîngrijireăşiădeservireăesteădeă40ă
ore/s pt mân ,ăprogramatădeăpersoanaăresponsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsport,ăînă
conformitateăcuălegislaţiaăînăvigoare.
CAPITOLUL IV – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT
Art. 18 Orarulădeăfuncţionareăvaăfiăîntocmităs pt mânalăsauăperiodic,ăde c treă
persoanaă responsabil ă cuă administrareaă s liiă deă sport,ă prină acordulă comună cuă
solicitanţiiăşiăvaăfiăafişatăăzilnicăsauăsaptamanal.ă
Laăîntocmireaăoraruluiăseăvorăluaăînăconsiderareăurm toarele:

a)ăsalaădeăsportăvaăfuncţionaăzilnicăîntreăorele 7,30 – 22,30;
b)ă programareaă competiţiiloră sportiveă şcolareă cuă caracteră local,ă sectorial,ă judeţean,ă
zonalăsauănaţional;
c)ăînăzileleădeăşcoal ,ăîntreăoreleă7,30ă– 18,00,ăînămodăprioritarăseăvorădesf şuraăoreleă
deăeducaţieăfizic ăşiăactivit ţiăsportiveăşcolare,ăconformăoraruluiăprestabilit;
d) în zilele de lucru, între orele 16,00 – 18,00, în mod prioritar, se vor programa
activit ţileăcluburilorăşiăasociaţiilorăsportive;
e)ăcadreleădidacticeăşiăantrenoriiăcareădesf şoar ăactivit ţiăînăsalaădeăsport,ăpeăperioada
activit ţiiă r spundă de:ă p strareaă funcţionalit ţiiă s lii,ă aă anexelor,ă aă aparateloră şiă
mijloaceloră dină dotare,ă deă respectareaă deă c treă eleviă şiă sportiviă aă prevederiloră
prezentuluiăregulament,ăaănormelorălegaleăînăvigoareădeăetic ăşiăconduit ăsocial;
f)ăînăoreleăr maseăneacoperiteădeăactivit ţileăprev zuteădeălit.ăb,ăcăşiădăaleăprezentuluiă
articol,ă salaă deă sportă şiă anexeleă seă potă daă înă folosinţ ă pentruă sportulă deă mas ,ă înă
funcţieădeăsolicit ri,ăactivit ţiăpentruăcareăseăvaăpercepeătaxeădeăutilizare;
g) în zilele de luni – vineri, între orele 18,00 – 22,00,ăsâmb taăşiăduminicaăîntreăoreleă
8,00 –22,00,ăseăvorăprogramaăcuăprioritateăactivit ţiăsportiveădeămas ă(fotbal,ătenisădeă
mas ,ătenisădeăcâmp,ăgimnastic ăsportiv ,ădeăîntreţinereăsauădeărecuperare,ăş.a.);
Includereaă ulterioar ă întocmiriiă oraruluiă deă funcţionareă aă uneiă activit ţiă esteă
posibil ă numaiă înă oreleă neacoperiteă deă alteă activit ţi,ă programateă înă bazaă înţelegeriiă
comuneă cuă solicitantul.ă Aceast ă activitate,ă imediată dup ă fixareaă ei,ă vaă fiă trecut ă în
orarulădeăfuncţionareăalăs pt mâniiărespectiveăşiăvaăfiăafişat.
Modificareaăorarului,ăreprogramareaăunorăactivit ţiăseăpoateărealizaădeăcomună
acordă cuă solicitantulă înă cauz ,ă cuă condiţiaă neafect riiă altoră activit ţiă programateă înă
prealabil.
Art. 19 Orarulădeăfuncţionareăstabilităşiăafişatăareăcaracterăobligatoriuăşiătrebuieă
respectatădeăc treăpersoaneleăcareăutilizeaz ăsalaădeăsport,ăindiferentădeăstatutulălorăînă
acest domeniu.
CAPITOLUL V – CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT
Art. 20 Sala de sport poateăfiăutilizat ,ăconformăoraruluiădeăfuncţionare,ăpentruă
desf şurareaăactivit ţilorăsportiveădeăc treăurm toareleăcategoriiădeăpersoane:
a)ăpreşcolariiăşiăeleviiădinăsistemulădeăînv ţ mântăşiădeăeducaţie;
b)ăsportiviiăasociaţiilorăşiăcluburilorăsportive înregistrate;
c)ăasociaţiiănonguvernamentale;
d)ăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceădinăcomunaăsiăalteălocalitati.
Art. 21 Utilizatoriiăprev zuţiălaăart.ă20ălit.ăa)ăşiăb)ădinăprezentulăregulament,ă
auă accesă înă sal ă numaiă înă prezenţaă cadruluiă didactică sauă aă antrenorului si cu
echipament sportiv obligatoriu. Accesul in spatiul desfasurarii activitatilor sportive
NU seăfaceăăcuăincaltaminteădeăstrada.ăÎnăacesteăsituaţii,ăcadreleădidacticeăşiăantrenoriiă
r spundădeăacţiunileăşiăfapteleăacestora.
Utilizatoriiăprev zuţiălaăart.ă19ălit.ăc)ăşiăd)ădinăprezentulăregulament,ăauăaccesăînă
sal ănumaiădac ăprezint ăchitanţaădeăachitareăaătaxeiădeăutilizare,ăaprobareaăprimaruluiă
sauăachit ăpersoaneiădesemnateăcontravaloareaătaxeiădeăutilizare.
Solicitanţiiă prev zuţiă la art.ă 19ă lit.ă c)ă şiă d)ă dină prezentulă regulamentă voră
întocmiă ună tableă nominală cuă membriiă echipeloră careă voră participaă laă activit ţileă
sportive (maxim 20 persoane).
Art. 22 Taxele de utilizare sunt:

a)ăă70ălei/or ăînăcazulăactivit ţilorăsportiveăpe echipe (fotbal, handbal, volei, baschet,
tenis de câmp, tenis cu piciorul, etc.)
b)ăă70ăălei/or /persoan ăînăcazulăactivit ţilorăindividualeăsauăpeăperechiă(tenisădeămas ,ă
gimnastic ădeăîntreţinereăsauădeărecuperare).
Solicitanţiiăpotăbeneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana
responsabil ă cuă administrareaă s liiă deă sport.ă Abonamenteleă seă potă solicitaă pentruă 8ă
ore/lun , costul lor fiind de 400 lei/ luna.
Înăcazulăabonamentelorăseăacord ăoăreducereădeă28ă%ădinătaxele de utilizare
prev zuteălaăalin.ă1ălit.ăa)ăşiăb)ădinăprezentulăregulament.
Art. 23 Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori,
sportiviădeăăperformanţ ăsauădeămas ,ăspectatori)ăsuntăobligaţi:
a)ă s ă respecteă prevederileă legaleă înă vigoare,ă normeleă deă conduit ă şiă etic ă social ă şiă
prevederile prezentului regulament;
b)ăs ărespecteăîntocmaiăorarulădeăfuncţionareăaăs lii;
c)ăs ăfoloseasc ăechipamentăcuratăşiăadecvatăactivit ţii,ăcuăutilizareă exclusiv în acest
sens;
d)ăs ăfoloseasc ăsala,ăanexeleăşiădot rileăînăconformitateăcuădestinaţiaălor;
e)ăs ănuăperturbeăactivit ţileăcelorlalţiăutilizator.
Art. 24 Fumatulăşiăconsumulăb uturiloră alcooliceă înăsalaă deăsportăşiăanexeleă
acesteia sunt strict interzise.
Art. 25 Accesul persoaneloră înă stareă deă ebrietateă înă salaă deă sportăşiă anexeleă
acesteia este strict interzis.
Art. 26 Accesul publicului în sala de sport este permis numai pe intrarea
principal ,ăădoarăcuăacceptulăceluiăceăutilizeaz ăsalaădeăsport.
Art. 27 Accesul utilizatorilorăs liiădeăsportăseăvaăfaceăpeălaăintrareaădinăspate,ă
dinspre vestiare.
Art. 28 Înă cazulă înă careă salaă deă sportă esteă folosit ă pentruă desf şurareaă unoră
manifest riă localeă cuă caracteră competiţional,ă toateă celelalteă activit ţiă seă anuleaz ,ă
urmând a fi reprogramate ulterior, de comun acord.
CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE
Art. 29 Prezentulă regulamentă intr ă înă vigoareă oă dat ă cuă aprobareaă luiă prină
hot râreăaăConsiliuluiăLocalăalăcomuneiăOzun.
Art. 30 Taxeleă deă utilizareă potă fiă revizuiteă şiă modificateă prină hot râreă aă
Consiliuluiă Locală ală comuneiă Ozună şiă voră faceă parteă integrant ă dină prezentulă
regulament.
Art. 31 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se
consider necesar.
Art. 32 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament se
încredinţeaz ă Biroulă financiară contabil,ă achizițiiă publice,ă impoziteă șiă taxeă localeă șiă
persoanei de la art. 7 din prezenta.
*****

