ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47/2015
cu privire la modificarea HCL nr. 24/2015 privind aprobarea regulamentului de
funcționareăalăS liiădeăsport - Comuna Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedinţaăordinar ădinădataădeă23 iunie 2015,
având în vedere expunerea de motive a primarului privind aprobarea regulamentului
deăfuncționareăalăS lii de sport,
v zândă raportulă Comisieiă deă specialitate,ă avizulă Secretareiă comunei,ă siă raportulă
Compartimentului de resort,
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 baza art. 59 din Legea nr. 24 / 2000ăprivindănormeleădeătehnic ălegislativ ăpentruă
elaborarea actelor normative,
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
Articol unic - H.C.L. nr. 24/2015 privind aprobarea regulamentului de
funcționareăalăS liiădeăsport - Comuna Ozun seămodific ădup ăcumăurmeaz :
Anexa hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Ozun, la 23 iunie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,
Havesch Sarolta

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

Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 47/2015

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL SALII DE SPORT
COMUNA OZUN

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 RegulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăaăS liiădeăsportădinăComunaăOzun,ă
Judetul Covasna, denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea
şiă funcţionareaă ă aă s liiă deă sportă înă conformitateă cuă Legeaă administraţieiă publiceă localeă nr.ă
215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareăşiăLegeaăeducaţieiăfiziceăşiăaă
sportuluiănr.ă69/2000,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru responsabilul contractate a
s liiă deă sport,ă ă pentruă personalulă deă îngrijireă şiă cur ţenie,ă pentruă profesori,ă elevi,ă p rinţi,ă
sportivi,ăspectatoriăşiăoriceăalteăpersoaneăcareăvinăînăcontactăcuăfuncţionareaăs liiădeăsport.
Art. 3 Sala de sport face parte din domeniul public al comunei Ozun.
Art. 4 În sala de sport se vor desf şuraănumaiăactivit ţiăcuăcaracterăsportiv.ăÎnă modă
excepţional,ă cuă aprobareaă special ă aă primarului,ă înă incintaă s liiă seă potă organizaă uneleă
activit ţiădeăinteresăpublic.
Art. 5 Obiectiveleăfuncţion riiăs liiădeăsportăsunt:
a)ădeservireaăunit ţilorădeăînv ţ mântădeăpeărazaăcomuneiăOzunăăînărealizareaăplanului-cadru
de înv ţ mânt,ă conformă unuiă orară prestabilit,ă precumă şiă desf şurareaă unoră competiţiiă
sportiveăscolareădeăinteresălocal,ăjudeţeanăsauănaţional;
b)ă deservireaă activit ţiloră înă interesulă comunit ţii, aprobate de comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Ozun si avizate de primar;
c)ă sprijinireaă activit ţiiă cluburiloră şiă asociaţiiloră sportiveă înregistrateă peă teritoriulă comuneiă
Ozun,ăînăprocesulădeăeducaţieăşiăformareăsportiv ăaătineretului;
d)ăînăperioadeleăr maseăneacoperiteădeăactivit ţileămenţionateălaălit.ăa,ăb,ăşiăcăaleăprezentuluiă
articol,ă salaă deă sportă vaă funcţionaă pentruă deservirea,ă conformă planific rii,ă aă cerinţeloră
ocazionaleă aleă sportuluiă deă mas .ă Înă acestă cază seă vaă percepeă oă tax ă deă utilizareă aă s liiă deă
sport;
Planificarea,ă denumit ă înă continuareă orară deă funcţionare, seă vaă întocmiă deă c treăăă
Prim riaă Ozun deăăcomunăacordăcuăsolicitanţii.
CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT
Art. 6 Administrareaăşiăasigurareaăcadruluiănecesarăînăvedereaădesf şur riiăînăbuneă
condiţiiăaăactivit ţilorăspecificeăs liiădeăsportăseăasigur ădeă Prim riaăComunaăOzun. În acest
sens, se va încheia un contract deă ă prest riă serviciiă administrative, careă vaă fiă persoan ă
responsabil ăpentruă administrareaăs liiădeăsport.ă
Art.7 Bileteleădeăintrareăînăsalaădeăsportăăseăprocureaz ădeălaăsediulăPrim rieiăOzun,ă
şiă auă valabilitateă pentruă folosinţ ă timp de 2 luni deă laă cump rare. Programarea pentru
utilizarea biletelor se va face la persoanaăresponsabil ăcontractat ăpentruă administrareaăs liiă
de sport.
Art. 8 Toateăactivit ţileădesf şurateăînăsalaădeăsportăvorăfiăcoordonateăşiăcontrolateădeă
c treăpersoanaăresponsabil contractat ă pentru administrareaăs liiădeăsport.
Art. 9 Persoanaă responsabil ă contractat ă pentruă administrareaă s liiă deă sportă îşiă
exercit ăactivitateaăîn conformitate cu contractul încheiat.

Art. 10 Persoanaă responsabil ă contractat pentru administrareaă s liiă deă sportă
r spundeăde:
a)ă folosireaă eficient ă şiă înă conformitateă cuă prezentulă regulamentă aă s lii,ă anexelor,ă şiă
materialelor din dotare;
b)ărespectareaăprogramuluiădeălucruăşiăaăoraruluiăînăsalaădeăsport;
c) respectarea prevederiloră legislaţieiă înă vigoareă şiă aă prezentuluiă regulamentă deă c treă
utilizatori;
d)ă respectareaă normeloră deă prevenireă şiă stingereă aă incendiilor,ă aă normeloră deă protecţiaă
muncii;
e)ăachiziţionareaămaterialelorănecesareăbuneiăfuncţion riăînăsal ;
Art. 11 Îndatoririle persoanei responsabile contractat ăăpentru administrareaăs liiădeă
sport sunt:
a)ăasigurareaăfuncţion riiăs liiădeăsport,ăaăanexelor,ăaămaterialelor,ăaparatelorăşiăaămijloaceloră
din dotare;
b)ăîntocmirea,ăafişareaăşiărespectareaăoraruluiăs lii;
c)ă întocmireaă şiă semnareaă proceselor-verbale de predare-preluareă aă s lii,ă cuă profesoriiă deă
educaţieăfizic ăşiăreprezentanţiiăutilizatorilor;
d)ăasigurareaămaterialelorăşiămijloacelorănecesareăfuncţion riiăs lii;
e)ăasigurareaăcondiţiilorădeăprotecţia muncii,ăPSI,ăşiăceleăprev zuteădeăprezentulăregulament;
f)ăpublicareaăc treăutilizatoriăaăprevederilorănormelorădeăprotecţiaămunci,ăPSIăşiăaăcelorăaleă
prezentului regulament;
g)ă constatareaă produceriiă pagubeloră şiă stric ciunilor,ă identificareaă autoriloră şi solicitarea
remedieriiăacestoraădeăc treăproduc tori;
h)ăalteăatribuţiiăcuăcareăesteăîns rcinatăînăscrisăsauăverbalădeăc treăprimarulăcomuneiăOzun.
Art. 12 Îndatoririleă ceă cadă înă sarcinaă Birouluiă financiară contabil,ă achizițiiă publice,ă
impoziteășiătaxeălocaleăsunt:
a) eliberarea biletelor de intrare ;
b)ă îndrum ,ă coordoneaz ,ă realizeaz ă şiă controleaz ă activit ţileă administrativ-gospod reştiă
desf şurateăînăvedereaăbuneiăfuncţion ri;
c)ă solicit ă Consiliuluiă locală aprobareaă aceloră cheltuieliă care vizeaz ă conservareaă
patrimoniului,ămodernizareaăbazeiămateriale,ăreparaţiiăşiăp strareaăfuncţionalit ţii;
d)ă supravegheaz ă şiă controleaz ă directă sauă indirect,ă prină delegat,ă toateă activit ţileă careă seă
desf şoar ăînăincintaăs lii;
e) încheie contracte de chirieăpentruăactivit ţileăsportiveădeămas .
Art. 13 Drepturile persoanei responsabile contractate pentru administrareaăs liiădeă
sport sunt:
a)ăceleăprev zuteăînăcontractulădeăprest riăserviciiăadministrativeă şiădeălegislaţiaăînăvigoareă
din domeniu;
b)ăcontrolulăşiăevaluareaătuturorăactivit ţilorădesf şurateăînăsal ;
c)ăeliminareaădinăsal ăaăpersoanelor,ăechipelorăşiăutilizatorilorăcareănuărespect ălegislaţiaăînă
vigoareăşiăprevederileăprezentuluiăregulament;

Ozun.

CAPITOLUL III – PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE ŞI DESERVIRE
Art. 15 Personalulă deă îngrijireă şiă deservireă esteă înă subordineaă direct ă aă Prim rieiă

Art. 16 Responsabilit ţile,ă îndatoririleă şiă drepturileă personaluluiă deă îngrijireă şiă
deservireăsuntăprev zuteăînăcontractulăindividualădeămunc ăşiăfişaăpostului.
Art. 17 Programulă deă lucruă ală personaluluiă deă îngrijireă şiă deservire este de 40
ore/s pt mân , înăconformitateăcuălegislaţiaăînăvigoare.
CAPITOLUL IV – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT

Art. 18 Orarulă deă funcţionareă vaă fiă întocmită s pt mânală sauă periodic,ă deă c treă
persoanaăresponsabil ăcontractat ăpentruă administrareaăs liiădeăsport,ăprinăacordulăcomunăcuă
solicitanţiiăşiăvaăfiăafişatăăzilnicăsauăsaptamanal.ă
Laăîntocmireaăoraruluiăseăvorăluaăînăconsiderareăurm toarele:
a)ăsalaădeăsportăvaăfuncţionaăzilnicăîntreăoreleă7,30ă– 22,30;
b)ăprogramareaăcompetiţiilorăsportiveăşcolareăcuăcaracterălocal,ăsectorial,ăjudeţean,ăzonalăsauă
naţional;
c)ă înă zileleă deă şcoal ,ă întreă oreleă 7,30ă – 18,00,ă înă modă prioritară seă voră desf şura orele de
educaţieăfizic ăşiăactivit ţiăsportiveăşcolare,ăconformăoraruluiăprestabilit;
d) în zilele de lucru, între orele 16,00 – 18,00,ăînămodăprioritar,ăseăvorăprogramaăactivit ţileă
cluburilorăşiăasociaţiilorăsportive;
e)ă cadreleă didacticeă şiă antrenoriiă careă desf şoar ă activit ţiă înă salaă deă sport,ă peă perioadaă
activit ţiiăr spundăde:ăp strareaăfuncţionalit ţiiăs lii,ăaăanexelor,ăaăaparatelorăşiămijloaceloră
dinădotare,ădeărespectareaădeăc treăeleviăşiăsportiviăaăprevederilorăprezentuluiăregulament,ăaă
normelorălegaleăînăvigoareădeăetic ăşiăconduit ăsocial;
f)ăînăoreleăr maseăneacoperiteădeăactivit ţileăprev zuteădeălit.ăb,ăcăşiădăaleăprezentuluiăarticol,ă
salaădeăsportăşiăanexeleăseăpotădaăînăfolosinţ ăpentruăsportulădeămas ,ăînăfuncţieădeăsolicit ri,ă
activit ţiăpentruăcareăseăvaăpercepeătaxeădeăutilizare;
g) în zilele de luni – vineri, între orele 18,00 – 22,00,ăsâmb taăşiăduminicaăîntreăoreleă8,00ă–
22,00,ăseăvorăprogramaăcuăprioritateăactivit ţiăsportiveădeămas ă(fotbal,ătenisădeămas ,ătenisă
de câmp, gimnastic ăsportiv ,ădeăîntreţinereăsauădeărecuperare,ăş.a.);
Includereaăulterioar ăîntocmiriiăoraruluiădeăfuncţionareăaăuneiăactivit ţiăesteăposibil ă
numaiă înă oreleă neacoperiteă deă alteă activit ţi,ă programateă înă bazaă înţelegeriiă comuneă cuă
solicitantul.ăAceast ăactivitate,ăimediatădup ăfixareaăei,ăvaăfiătrecut ăînăorarulădeăfuncţionareă
alăs pt mâniiărespectiveăşiăvaăfiăafişat.
Modificareaăorarului,ăreprogramareaăunorăactivit ţiăseăpoateărealizaădeăcomunăacordă
cuăsolicitantulăînăcauz ,ăcuăcondiţiaăneafect riiăaltorăactivit ţiăprogramateăînăprealabil.
Art. 19 Orarulă deă funcţionareă stabilită şiă afişată areă caracteră obligatoriuă şiă trebuieă
respectatădeăc treăpersoaneleăcareăutilizeaz ăsalaădeăsport,ăindiferentădeăstatutulălorăînăacestă
domeniu.
CAPITOLUL V – CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT
Art. 20 Salaă deă sportă poateă fiă utilizat ,ă conformă oraruluiă deă funcţionare,ă pentruă
desf şurareaăactivit ţilorăsportiveădeăc treăurm toareleăcategoriiădeăpersoane:
a)ăpreşcolariiăşiăeleviiădinăsistemulădeăînv ţ mântăşiădeăeducaţie;
b)ăsportiviiăasociaţiilorăşiăcluburilorăsportiveăînregistrate;
c)ăasociaţiiănonguvernamentale;
d)ăpersoaneăfiziceăşiăjuridiceădinăcomunaăsiăalteălocalitati.
Art. 21 Utilizatoriiă prev zuţiă laă art.ă 20ă lit.ă a)ă şiă b)ă dină prezentulă regulament,ă auă
acces în sal ănumaiăînăprezenţaăcadruluiădidacticăsauăaăantrenoruluiăsiăcuăechipamentăăsportivăă
obligatoriu. Accesul in spatiul desfasurarii activitatilor sportive NU se face cu incaltaminte
deă strada.ă Înă acesteă situaţii,ă cadreleă didacticeă şiă antrenoriiă r spundă deă acţiunileă şiă fapteleă
acestora.
Utilizatoriiă prev zuţiă laă art.ă 19ă lit. b) c)ă şiă d)ă dină prezentulă regulament,ă auă accesă înă
sal ănumaiădac ăprezint ăchitanţaădeăachitareăaătaxeiădeăutilizare,ăaprobareaăprimaruluiăsauă
achit ăpersoaneiădesemnateăcontravaloarea taxei de utilizare.
Solicitanţiiăprev zuţiălaăart.ă19ălit.ăb) c)ăşiăd)ădinăprezentul regulament vor întocmi un
tabel nominală cuă membriiă echipeloră careă voră participaă laă activit ţileă sportiveă (maximă 20ă
persoane).
Art. 22 Taxele de utilizare sunt:
a)ăă70ălei/or ăînăcazulăactivit ţilorăsportiveăpeăechipeă(fotbal,ăhandbal,ăvolei,ăbaschet,ătenisădeă
câmp, tenis cu piciorul, etc.)

b)ăă70ăălei/or ă înăcazulăactivit ţilorăindividualeăsauăpeăperechiă(tenisădeămas ,ăgimnastic ădeă
întreţinereăsauăde recuperare).
Solicitanţiiă potă beneficiaă deă abonamenteă lunare,ă deă comună acordă cuă persoanaă
responsabil ăcuăadministrareaăs liiădeăsport.ăAbonamenteleăseăpotăsolicitaăpentruă8ăore/lun ,
costul lor fiind de 400 lei/ luna.
În cazul abonamenteloră seă acord ă oă reducereă deă 28ă %ă dină taxeleă deă utilizareă
prev zuteălaăalin.ă1ălit.ăa)ăşiăb)ădinăprezentulăregulament.
Art. 23 Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori,
sportiviădeăăperformanţ ăsauăde mas ,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,ăcuăutilizareăexclusiv în acest sens;
d)ăs ăfoloseasc ăsala,ăanexeleăşiădot rileăînăconformitateăcuădestinaţiaălor;
e)ăs ănuăperturbeăactivit ţileăcelorlalţiăutilizator.
Art. 24 Fumatulăşiăconsumulăb uturilorăalcooliceăînăsalaădeăsportăşiăanexele acesteia
sunt strict interzise.
Art. 25 Accesulăpersoanelorăînăstareădeăebrietateăînăsalaădeăsportăşiăanexeleăacesteiaă
este strict interzis.
Art. 26 Accesulăpubliculuiăînăsalaădeăsportăesteăpermisănumaiăpeăintrareaăprincipal ,ăă
doar cu acceptul celui ce utilizeaz ăsalaădeăsport.
Art. 27 Accesulă utilizatoriloră s liiă deă sportă seă vaă faceă peă laă intrareaă dină spate,ă
dinspre vestiare.
Art. 28 Înă cazulă înă careă salaă deă sportă esteă folosit ă pentruă desf şurareaă unoră
manifest riălocaleăcuăcaracterăcompetiţional,ătoateăcelelalteăactivit ţiăseăanuleaz ,ăurmândăaă
fi reprogramate ulterior, de comun acord.
CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE
Art. 29 Prezentulăregulamentăintr ăînăvigoareăoădat ăcuăaprobareaăluiăprinăhot râreăaă
Consiliului Local al comunei Ozun.
Art. 30 Taxele deăutilizareăpotăfiărevizuiteăşiămodificateăprinăhot râreăaăConsiliuluiă
LocalăalăcomuneiăOzunăşiăvorăfaceăparteăintegrant ădinăprezentulăregulament.
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 ăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizițiiăpublice,ăimpoziteășiătaxeălocaleășiăpersoanei
responsabileăcontractat ăpentruăadministrare.
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