ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 55
din 22 noiembrie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de exploatare şi valorificare a
Bazei sportive
Consiliul Local al comunei Livezeni, întrunit în şedinţă ordinară ,
Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Livezeni şi raportul
compartimentului de resort,precum şi avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 14,15 și 16 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ,precum și ale art.861 alin. 3 Cod civil,
In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.6, art.
45 alin.(1) ,art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă Regulamentul de exploatare şi valorificare a Bazei sportive,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Primarul comunei Livezeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Afişare spre cunoştinţă publică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moldován Antal János

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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Anexa la HCL nr.55/22.11.2016

REGULAMENT
DE EXPLOATARE ŞI VALORIFICARE A BAZEI SPORTIVE

ASPECTE GENERALE
Prezentul Regulament stabileşte raporturile dintre personalul din administraţie şi
beneficiari privind utilizarea bazei sportive în scopul desfăşurării corespunzătoare a
activităţii didactice, sportive, educative şi de agrement.
DEFINIRE
Art. 1. Baza sportivă cuprinde totalitatea spaţiilor destinate desfăşurării activităţii
specifice educaţiei fizice şi sportului –vestiare, terenuri de sport, precum şi amenajările
aferente în aer liber.
Art. 2. Baza sportivă este constituită din: - teren de jocuri sportive; teren de atletism
stadion (teren de fotbal, pistă de atletism) si vestiarele aferente.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - ADMINISTRAŢIE
Art. 3. Baza sportivă, proprietatea Comunei Livezeni, este administrată de Primaria
Comunei Livezeni.
Art. 4. Comuna Livezeni in calitate de proprietar are următoarele atribuţii:
a) pune la dispozitie personal pentru activităţile curente de întreţinerea bazei
sportive;
b) răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de închiriere a bazei sportive;
c) face propuneri de achiziţii de materiale şi lucrări în vederea bunei funcţionări şi
a modernizării Bazei sportive;
d) este în legătură permanentă cu alte structuri din primarie în vederea asigurării
securităţii pe baza sportivă şi a respectării regulilor de protecţia muncii;
e) sesizează Compartimentul Administrativ şi Poliţia atunci când sunt constatate
abateri de la respectarea regulamentului privind desfăşurarea activităţii bazei sportive;
FUNCŢIONARE – EXPLOATARE BAZA SPORTIVĂ
Art. 5. Primaria, va lua toate măsurile pentru păstrarea bazei sportive în bune
condiţii, prin personalul de întreţinere din subordine şi apelându-se la serviciile de
specialitate din Primarie.
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Art. 6. În funcţie de activităţile prevăzute, se va stabili orarul bazei sportive.
Art.7. Pentru copiii/elevii/studenţii şi părinţii din comuna Livezeni, utilizarea
bazei sportive este gratuită, in baza unui program stabilit de chirias si aprobat de
Primaria comunei Livezeni.
VALORIFICARE
Art. 8. Terenurile inclusiv vestiare, duşuri, grupuri sanitare ale Bazei sportive pot fi
închiriate, cu aprobarea Consiliului local potrivit procedurii şi tarifelor aprobate de
Consiliul local. Plata taxelor de închiriere se face la compartimentul de încasare a
taxelor. Dovada plăţii taxei de închiriere o constituie factura şi chitanţa eliberată de
structurile cu responsabilităţi în acest sens sau ordinul de plată în cazul achitării prin
virament bancar.
Art 9. Taxa minimă de închiriere nu poate fi mai mică de 2.000 lei/lună.
OBLIGAŢII ALE TERŢILOR CARE INCHIRIAZĂ BAZA SPORTIVĂ ÎN
BAZA UNOR CONTRACTE DE LOCAŢIUNE
Art.10. Persoanele care închiriază şi utilizează baza sportivă răspund material şi
financiar pentru eventualele pagube produse pe timpul folosirii ei şi au obligaţia să o
elibereze la expirarea timpului de închiriere.
Art. 11. Persoanele care închiriază şi utilizează baza sportivă vor fi responsabile de
plata utilităţilor consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat.
Art. 12. Chiriaşul răspunde de respectarea orarului de funcţionare a bazei sportive,
în conformitate cu programul aprobat de Primarie.
Art.13.Orice deteriorări ale materialelor sau spaţiilor închiriate produse din vina
chiriaşului în timpul utilizării acestuia se suporta de către chiriaş.
Art. 14. Este interzis accesul în baza sportivă :
Persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor; Persoanelor
cu biciclete, scutere, motorete, motociclete sau autoturisme; Persoanelor care au un
comportament necivilizat, produc stricăciuni sau prezintă un pericol pentru alte
persoane. Persoanelor care nu pot face dovada apartenenţei la comunitatea academică
(prin legitimaţie) sau nu pot prezenta documentele justificative privind închirierea
spaţiului.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 15. Modificarea prezentului regulament se face de către Consiliul local
Art. 16. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul local.
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