
 

 

                                             
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea   Regulamentului   și a taxelor  de utilizare  pentru terenurile de sport 

aflate în proprietatea și administrarea  comunei Liești      

            

  Inițiator:   BOȚ IULIAN, primarul comunei Liești 

   Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului:                7698 / 19.09.2017 

  

                  Consiliul local al comunei Liești, întrunit în ședință ordinară în data de 28.09.2017; 

                   Având in vedere expunerea de motive a inițiatorului, cu nr. 7698 din  19.09.2017; 

  Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești cu nr.  7699 din  19.09.2017; 

          Având in vedere prevederile art. 868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 

287/2009; 

                    Având in vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizata;     

          Având in vedere  prevederile art. 36, alin. (2), lit. c),alin. (6), lit. a), pct. 6, din  Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

                   In baza prevederilor art . 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                           H O T A R A S T E: 

 

              Art. 1.  Se aprobă  Regulamentul   și a taxelor  de utilizare  pentru terenurile de sport 

proprietate a comunei Liești, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Primarul comunei Liești, prin  serviciul de specialitate, asigura executarea 

prevederilor prezentei hotărâri. 

                Art. 3.  Secretarul  comunei va comunica prezenta  celor interesați. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea   Regulamentului   și a taxelor  de utilizare  pentru 

terenurile de sport aflate în proprietatea și administrarea  comunei Liești 

 

Comuna Liești deține in proprietate publică și in administrare un terenurile de sport situate 

la Școala gimnazială Sf. Nicolae,  Grădinița nr. 3 , precum și Stadionul comunal. 

Întreținerea și exploatarea acestora se face cu costuri care nu sunt neglijabile. Recuperarea  

unei părți din costuri se poate realiza prin perceperea unei taxe modice, care să nu descurajeze 

accesul tineretului la aceste facilități. 

Ținând cont și de taxele de închiriere percepute de alte UAT,  se propun următoarele taxe de 

închiriere: 

 

- pentru terenurile sintetice de la Școala Sf. Nicolae și Grădinița nr. 3 : 50 lei /oră.   

Scolile nu datorează taxă de închiriere pentru utilizarea terenurilor in cadrul programului de 

invătământ. 

 

- pentru stadionul comunal:   ___550______ lei/oră 

Reducerile de taxe care se aplică sunt prevăzute la art. 12 din regulament. Ex: echipa de fotbal 

beneficiază de reducerea la 10% a taxei de inchiriere. . Pentru organizatorii   de  evenimente / 

proiecte   aprobate   pe  programele   culturale și sportive ale comunei Liești, altele decât  

Primaria și scolile, taxa se reduce la 50% . 

 

 

 

Regulamentul cuprinde minimul de reglementări  necesare bunei exploatări a bazei sportive. 

Față de cele prezentate , supun analizei  și aprobării consiliului local, prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

  Primar, 

 

   BOȚ Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea   Regulamentului   și a taxelor  de utilizare  pentru 

terenurile de sport aflate în proprietatea și administrarea  comunei Liești 

 

 

 Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre, se prezintă   oportunitatea  și necesitatea  

inițiativei. 

 Având in vedere faptul ca terenurile de sport sunt corespunzător amenajate și funcționale, , 

ținând cont de interesul manifestat   pentru   organizarea   unor   diverse   evenimente,    in  vederea   

sprijiniri   dezvoltării sportului  si a creșterii  numărului  de  practicanți,  consideram  necesara  si 

oportuna  aprobarea Regulamentului   si  a  taxelor   de  utilizare   pentru   terenurile de sport  

administrate de UAT Liești. 

Proiectul de hotărâre se susține și sub raportul temeiurilor legale, invocate: 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizata;     

- art. 36, alin. (2), lit. c),alin. (6), lit. a), pct. 6, din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare; 

Competența  analizei și aprobării  proiectului de hotărâre este reglementată de art. 36, alin. 

(2), lit. c),alin. (6), lit. a), pct. 6, din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 Insp.  

 Mitu Lucica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 769 / 19.09.2017 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

 

 

 

        Comuna  Liești, nr. 269, județul Galați, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

 e-mail:p807180l@yahoo.com, primariaLiești@gmail.com 

www.primaria-Liești.ro 



 

 

 

 

REGULAMENT  ȘI TAXE DE UTILIZARE 
 
 

 a terenurile de sport aflate a în proprietatea și administrarea  comunei Liești 
 
 
 

CAPITOLUL I - DISPOZITI,I    GENERALE 

 

Art.1.   Regulamentul   de  organizare  si funcționare  al bazelor sportive ,  aflate in 

administrarea  U.A.T. Liești, cuprinde   norme  de organizare și funcționare  a  bazelor   

sportive,  in  temeiul   Legii  administrației   publice   locale nr.215/200l,      republicata,      cu    

modificările  si    completările     ulterioare     si Legea educației  fizice  si a sportului  

nr.69/2000,   cu modificările  si completările ulterioare , precum și a legislației specifice 

incidente în materie ( reglementări fiscale, norme sanitare și  de protecție a muncii). 
 
 

Art.2.(1)  Respectarea   regulamentului   este  obligatoriu   pentru  administratorul bazei, 

pentru personalul  de întreținere  si curtenie,  pentru  sportivi, profesori,  elevi, părinți,  

spectatori   si  orice  alte  persoane   care  v in in  contact  cu  funcționarea obiectivelor bazei 

sportive. 

       (2) In măsura în care prin dispoziții ulterioare nu se prevede contrar, prin 

administratorul bazei se înțelege Primăria comunei Liești, prin reprezentanții săi legal desemnați. 
 

Art.3. In incinta  bazei  se vor desfășura  numai  activități  cu caracter  sportiv, .  In  

mod  excepțional,  cu aprobarea  Primarului  comunei Liești  pot avea loc si alte activități de 

interes public. 
 
 

Art.4. Obiectivele  funcționarii bazei sportive sunt: 

a)  organizarea   unor  acțiuni   și competiții   sportive   la  nivel   local,  județean, național; 

b) deservirea în mod gratuit a  unităților  de învățământ  de pe raza localității  in realizarea 

planului cadru de învățământ,  conform  unui  orar prestabilit-prin terenurile sintetice de 

la Școala Sf. Nicolae și Grădinița nr. 3 ,   

c) desfășurarea pe stadionul comunal a unor competiții  sportive ( f o t b a l )  de interes 

local, județean  sau național.  

d)  deservirea  activităților  in interesul comunității  aprobate  de Consiliului Local 

al comunei Liești. 

e) deservirea  persoanelor  fizice sau a persoanelor  juridice  indiferent  de forma de 

organizare  sau identitate juridica,  conform planificării. 

  

CAPITOLUL   2 - CONDITII   DE UTILIZARE 
 
 

Art.5. 

Terenurile care fac obiectul și pot fi utilizate  conform prezentului  regulament:  

- teren de sport Școala Sf. Nicolae 

- teren de sport  Grădinița nr. 3  

- Stadion comunal 
 

Art.6.  Utilizatorii  prevăzuți  la art. 4 litera b) din prezentul  regulament,  care se prezintă 

intr-un  cadru  organizat  au acces  numai  in prezenta  cadrului  didactic. In  aceste   situații  

cadrele   didactice     își   asuma  răspunderea   pentru  întreaga activitate a acestora. 
 
 

Art.7. 

(1) Utilizatorii  indiferent  de statutul  lor (antrenori,  sportivi, elevi,  cadre didactice,  

spectatori) au următoarele  obligații: 



 

 

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

prevederile prezentului  regulament; 

b)  sa respecte întocmai orarul de funcționare  al bazei sportive; 

e)  sa  folosească   terenul,   vestiarele,   anexele   si  dotările  în  conformitate   cu 

destinația lor; 

d) sa nu perturbe activitățile  celorlalți utilizatori; 

e)  sa nu pătrundă in incinta terenului fără aprobarea administratorului; 

1) sa păstreze curățenia si ordinea spațiilor utilizate. 

 (2) Se interzice: 

a)  fumatul,   consumul   de  alcool  sau  de  substanțe  interzise   cat  si  accesul 

persoanelor   aflate  sub  influenta  alcoolului     sau  substanțelor   interzise  in incinta 

bazei sportive; 

b) accesul  in  incinta  bazei  sportive  cu  animale  de companie,  biciclete,  role, 

skatebord,  scutere,  atv-uri sau alte m i j l o a c e / obiecte care pot duce la degradarea 

sau murdărirea  terenului  . 

(3) La desfășurarea  meciurilor  de fotbal sau a antrenamentelor   vor avea acces pe teren 

doar participanții  la activitatea  sportiva  ( jucători,  rezerve,  arbitrii, antrenori ) spectatorii vor   

rămâne in afara terenului, in tribuna sau pe alei. 
 
 

Art.8.  Accesul  pe terenul  de sport  se face  numai  după  achitarea  tarifului  de 

utilizare, eu următoarele precizări: 

a) utilizatorii  terenului  de sport își asuma riscurile  oricăror lovituri sau traumatisme  ce 

pot surveni in timpul jocului,  ea urmare a utilizării suprafeței de joc   cat  si  utilizării   

necorespunzătoare    a  elementelor   din  dotare  bazei sportive, atât a celor suferite de 

ei cat si pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața  de joc in timpul  

desfășurării  activității  sportive.  

Administratorul   bazei  sportive  nu v a  f i  răspunzător  pentru  nici un incident,  

traumatism,    altercație,    vătămare    corporala,    responsabilitatea aparținând  exclusiv 

utilizatorilor terenului  de sport; 

b)  administratorul   bazei  sportive  nu  este  răspunzător   pentru  pierderea  sau 

deteriorarea   lucrurilor   personale   precum   si  pentru   obiectele   de  preț  ale 

utilizatorilor  terenului de sport; 

c)  utilizatorii   terenului   de  sport  răspund   personal   pentru   orice   fapta  de 

încălcare  a normelor  de conviețuire,  a ordinii  si liniștii publice  in incinta și imediata  

vecinătate  a terenului  de sport.  Administratorul   va sesiza  si după caz va acorda  

sprijinul  necesar organelor  abilitate pentru restabilirea  ordinii publice  sau  pentru  

identificarea   si  luarea  masurilor  împotriva  persoanelor care au încălcat liniștea 

publica; 

d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat  doar cu încălțăminte  specifica si 

adecvata curata si diferita de incaltamintea  de strada ( interzisa incaltamintea sport cu 

filet sau crampoane   de metal ); 

e) maieurile / vestele puse la dispoziție de administratorul  bazei sportive vor fi 

purtate doar peste tricouri, in nici un caz direct pe piele; 
 
 

Art.9. 

(1) Utilizatorii  vor părăsi imediat suprafața  de joc in următoarele  cazuri: 

a) nerespectării  prezentului  regulament; 

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

are un comportament  care sa prejudicieze  valorile sociale; 

c) tulburării  liniștii publice 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 liniște prevăzute  de lege; 

d) nerespectării  in mod repetat a observaților   administratorului  bazei 

sportive; 



 

 

e) săvârșirii oricăror contravenții,  infracțiuni  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 prevăzute in prezentul regulament  se sancționează contravențional  

cu amendă  de la 200 -  2.000  lei ( fără posibilitatea  de a achita jumătate  din minim in 

termen  de 48 h)   iar în funcție de gravitatea  faptei poate duce la anularea rezervărilor  

ulterioare,  la oprirea  imediata a jocului  sau evenimentului  cat si la plata daunelor 

produse. 

Pentru faptele săvârșite, persoana fizica sau juridica  care a închiriat terenul ș i 

care  prin  cererea   de  folosire   a  acestuia   a  luat  la  cunoștința   si  si-a  însușit 

prevederile    prezentului    regulament    este   obligat   sa   comunice    datele   de 

identificare  ale persoanei  sau persoanelor  care au săvârșit  aceste fapte. In caz contrar 

este direct răspunzător. 

  

CAPITOLUL   3 -  TAXE DE UTILIZARE,   MOD DE ORGANIZARE  ȘI 

FUNCȚIONARE 
 
 

Art.10   Orarul  de  funcționare   este  de  luni  pana  duminica,  î n  intervalul  orar 

___________________ (propus: 08:00 - 22:00); 
 
 

  Art.11   Orarul de funcționare  stabilit si afișat are caracter  obligatoriu  si trebuie respectat 

de către persoanele  care utilizează baza sportiva. 
 
 
    Art.12 (1)          Program de funcționare   și Taxe de utilizare 

 

a)TERENURI  SINTETICE 

                                 program :   14:00 -  22:00        

Prin excepție, programul poate fi decalat funcție de programul activităților  de învățământ 

al școlii.   Școlile publice   din învățământul de masă beneficiază de utilizare gratuită  , 

conf. Art. 4, lit. b) din prezentul Regulament.             
 
                                               Taxa:                           _______(propus 30 ) lei      

 

 b) STADION COMUNAL  

                                 program :   8:00 -  22:00                           

Stadionul se închiriază în mod exclusiv pentru  competiții sportive și antrenamente ale 

echipelor de fotbal  afiliate  la  Federația  Romana   de  Fotbal   si  Minifotbal   care  evoluează  

in  Campionatele   de seniori  si juniori  din Romania,  in ordinea  statutului  la care  se afla 

si importanta campionatelor   in  care  evoluează   si pentru   care  se  antrenează   sau  

organizeaza meciuri amicale de fotbal; 

 

                                               Taxa:                           ________(propus 550) lei I h 

 

Taxele percepute  INTRĂ ÎN CATEGORIA TAXELOR LOCALE SPECIALE   ȘI 

SUNT UTILIZATE IN MOD EXCLUSIV  pentru   acoperirea   cheltuielilor   necesare   cu 

întreținerea bazei sportive. 

(2)     Mod d e  organizare  si reduceri aplicate la taxele de la alin. (1) 

Pentru utilizarea curentă  a terenurilor sintetice,  solicitanții  pot  transmite  cereri  

de  utilizare   a  terenurilor   de  fotbal, către Primăria comunei Liești, serviciul Registratura, cu 

cel puțin  3 zile înainte .  

Pentru utilizarea pe întregul sezon competițional,  cererile se depun la începutul 

sezonului,  urmând a fi soluționate cu celeritate,  c u  a p l i c a r e a  r e d u c e r i l o r  ș i  in 

ordinea următoare: 

a) Se  percepe  10 % din taxa prevăzută la alin. (1). 



 

 

- Asociațiile   si  cluburile   de  fotbal  cu  sediul  in  COMUNA LIEȘTI,  afiliate  la  

Federația  Romana   de  Fotbal   si  Minifotbal   care  evoluează  in  Campionatele   de seniori  

si juniori  din Romania,  in ordinea  statutului  la care  se afla si importanta campionatelor   

in  care  evoluează   si pentru   care  se  antrenează   sau  organizează meciuri amicale de 

fotbal; 

        b) Se  percepe  20 % din taxa prevăzută la alin. (1). 

-Școlile  sportive   cu sediul  in  comuna Liești   (pentru  copii  pana  la  18 ani) 

afiliate la federațiile de specialitate; 

c) Se  percepe  5 % din taxa prevăzută la alin. (1). 

-Scolile de fotbal din sistemul public subordonate  Ministerul  Educatiei Nationale, cu 

sediul in comuna Liești (pentru copii pana la 18 ani); 

 

d) Se  percepe  50 % din taxa prevăzută la alin. (1). 

-Organizatorii   de  evenimente / proiecte   aprobate   pe  programele   culturale și sportive ale 

comunei Liești 
 

e). Se percepe taxa conform alin. (1) , asociațiile  si cluburile de fotbal cu sediul in 

celelalte  localitati din tara, afiliate la Federația  Romana   de  Fotbal  si  Minifotbal   care  

evoluează in Campionatele  de seniori si juniori  din Romania,  in ordinea  statutului  la care  se 

afla si irnportanta campionatelor   in  care  evoluează  și pentru  care  se  antrenează   sau  

organizează meciuri amicale de fotbal 

f)  Amatori, alte persoane fizice și juridice, se taxează conform art. 12, alin. 1)  

 

(3) Pentru  toate cazurile  de mai sus se va lua in considerare  perioada, numarul de  

ore  solicitate,   cât  si  plata   anticipata   pentru   acestora.  Dacă și după  aceasta departajare 

sunt solicitanți  egali, atunci se vor  departaja  după ordinea numărului de înregistrare  a cererii 

la registratura Primăriei Liești. 

          (4)   Modificarea  orarului sau reprogramarea unor activităti se pot realiza de comun 

acord (atat la initiativa  solicitantului  c at si la cea a administratorului),    cu conditia 

neafectarii altor actiuni programate  in prealabil. In situația  in care  o actiune  nu  se poate  

desfasura  din cauza conditiilor  meteo nefavorabile  sau a unor evenimente  avizate de catre 

Primaria  Liești, , reprogramarea  se va face intr-un termen de maxim   7  zile  de  la  data  

primei   programari,   dupa  o consultare   prealabila  a solicitantului. 
 
 

Art. 13. 

Plata  se va  putea  efectua  la  casieria  Primăriei Liești,  cat si la baza sportivă, în cazul 

terenurilor sintetice. 
 
 

Art. 14. 

Intervalul   minimum   de  închiriere   este  stabilit   la  60  minute   (1h)  ,este 

indivizibil, incepand  de la  ora fixa ( ex. 13.00-14.00).  

 

Art.15. 

In  baza  unei  cereri  prealabile   adresata   cu  cel  putin   10  zile  inaintea  datei solicitate,   

se  pot   organiza   evenimente   fara   a  se  amplasa   pe  terenul   sintetic constructii  gen  

scene si a organiza  pe teren puncte  de vanzare  sau preparare produse. 

Toate evenimentele  se supun analizei si aprobarii administratorului  bazei si daca este 

cazul, comisiei de specialitate a C.L. Liești. 

 


