ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Avizat
SECRETAR
Lilioara Stepanescu
Nr. 377/6.11.2018
PROIECT
HOTĂRÂREA nr. ______
din _________________ 2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 145/2001 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a bazelor sportive
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de
motive înregistrată cu nr. 77864/23.10.2018,
Analizând raportul de specialitate nr. 77631/23.10.2018 al Serviciului Baze Sportive și
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1)
lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. I. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
145/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a bazelor sportive,
după cum urmează:
1. Articolul 2 se completează cu încă o poziție: ”Sală de sport Voinicilor”
2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 10. (1) Programul de folosire a bazelor sportive este următorul:
▪ în perioada 01.05 – 30.09, între orele 07,00 – 23,00
▪ în perioada 01.10 – 30.04, între orele 07,00 – 21,00
(2) Prin excepție, bazele sportive dotate cu instalația de nocturnă pot fi închiriate (cu
plata energiei electrice consumate) și după orele prevăzute la alin. (1), respectiv ora 23,00
în perioada 01.05. – 30.09. și ora 21,00 în perioada 01.10. – 30.04.
(3) Programul la Sala de sport Voinicilor este următorul: 08,00 – 24,00”
3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 11. (1) Stadionul fotbal Sânicolaul Mic, terenul 2 cu iarbă naturală de la
Stadionul fotbal Motorul și Stadionul ICRTI vor fi puse la dispoziție cetățenilor, gratuit, în
fiecare zi între orele 07,00 – 10,00, și între orele 21,00 – 23,00, în perioada 01.05 – 30.09,
și între orele 19,00 – 21,00, în perioada 01.10 – 30.04, în vederea practicării de activități
recreativ-sportive.
(2)Stadionul Gloria va fi pus la dispoziția cetățenilor, gratuit, luni, miercuri, vineri între
orele 7 – 14 și între orele 19 – 23, marți, joi și sâmbătă între orele 7 – 10 și între orele 19 –
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23, duminică între orele 7 – 23. În afara acestor intervale orare, este rezervat exclusiv
activităților sportive organizate.”
4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 15. (1) Este interzis consumul de băuturi alcoolice și semințe în incinta bazei
sportive.
(2) Este interzis accesul pe pista de atletism și pe gazon, atât pe cel sintetic cât și pe cel
natural, cu biciclete, role, cărucioare sau alte materiale rulante.
(3) Este interzisă utilizarea infrastructurii sportive în alte scopuri decât cele pentru care
a fost creată.
(4) Accesul copiilor cu vârsta până la zece ani în incinta bazei sportive este permis doar
dacă sunt însoțiți de către părinți sau de către antrenor.
(5) Nerespectarea acestor prevederilor alin. (1) - (4) constituie contravenție și se
sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 lei.”
5. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul conținut:
Art. 16. (1) Tarifele aplicate pentru închirierea bazelor sportive, conform Art. 2, sunt
următoarele:
Baza sportivă
Tarif lei/oră fără Tarif lei/oră fără TVA pentru
TVA pentru
desfășurarea/organizarea unui
efectuarea
meci amical/oficial de fotbal,
antrenamentului
rugby, etc. sau activității
culturale
Gazon sintetic
250
450
Stadion fotbal
Motorul
Gazon natural
250
450
Stadionul fotbal sintetic Șega
pe perioada 01.05.-30.09.
Stadionul fotbal sintetic Șega
pe perioada 01.10.-30.04.
Stadion fotbal Sânicolaul Mic
Stadionul ICRTI
Stadionul Gloria

100

150

150

200

150
130
70
Sală de sport Voinicilor

200
180
70
Tarif lei/oră fără TVA
30
50
125

Intervalul orar
09 - 14
14 - 19
19-24

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
145/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive,
rămân neschimbate.
Art. III. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive
actualizat, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului
Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
COD PMA – S4 - 01

Serviciul Baze Sportive
CNV
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Anexa la H.C.L.M. NR._______

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A BAZELOR
SPORTIVE
Cap. I. Dispoziții Generale
Art. 1.
Prezentul Regulament prevede organizarea și funcționarea bazelor sportive aflate în
administrarea Serviciului Baze Sportive din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei
Municipiului Arad.
Art. 2.
Bazele sportive aflate în administrarea Serviciului Baze Sportive din cadrul Direcției
Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad sunt următoarele:
▪ Complexul Sportiv “Stadionul Municipal UTA-Frații Neumann”
▪ Stadion fotbal sintetic Șega
▪ Stadion ICRTI
▪ Stadion fotbal Motorul
▪ Stadion fotbal Sânicolaul Mic
▪ Stadion Gloria
▪ Sală de sport Voinicilor
Cap. II. Acces în bazele sportive
Art. 3.
(1) Pentru închirierea unei baze sportive, cluburile sportive, grupuri organizate sau persoane
fizice vor depune o cerere cu programul solicitat de activități, până în data de 20 a fiecărei luni,
pentru activitățile ce vor fi desfășurate în luna următoare .
(2) În cazul în care cererile vor fi depuse după data de 20 a lunii în curs, programarea va fi
făcută în limita disponibilităților .
Art. 4.
(1) Programarea activităților se va face cu plata în avans a tarifelor specificate la Art. 16.
(2) În cazul entităților nonprofit, parte în programe finanțate din bani publici, plata serviciului
se va face prin virament sau numerar la Casieria Primăriei Municipiului Arad, în prima zi
lucrătoare, pentru luna anterioară pe baza programărilor și facturii emise de Serviciul de
specialitate.
Art. 5.
Cererile vor fi depuse la camera nr. 5 – Serviciul Relații Publice și nota de plată pentru folosirea
bazei sportive se va întocmi la camera nr. 27 – Serviciul Baze Sportive.
Art. 6.
(1) Programarea efectivă va fi aprobată în urma sincronizării cererilor și a dovezii de plată.
(2) Administratorul îți rezervă dreptul de a anula anumite programări în funcție de starea
terenului de joc.
Art. 7.
Accesul în incinta bazei sportive se face pe propria răspundere, iar răspunderea pentru folosirea
activelor, precum și a modului de desfășurare a activităților sportive și competițiilor o poartă în
exclusivitate responsabilul grupului/ profesorul/ supraveghetorul sau antrenorul echipelor
(seniori, juniori și copii ).
Art. 8.
Este interzis accesul în incinta bazelor sportive a vehiculelor cu excepția celor de intervenție.
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Cap. III. Folosirea bazelor sportive
Art. 9.
Folosirea bazelor sportive se face exclusiv pentru desfășurarea activităților culturale, sportive
de inițiere, pregătire și participare în competițiile sportive naționale și internaționale din
municipiul Arad.
Art. 10.
(1) Programul de folosire a bazelor sportive este următorul:
în perioada 01.05 – 30.09, între orele 07,00 – 23,00
în perioada 01.10 – 30.04, între orele 07,00 – 21,00
(2) Prin excepție, bazele sportive dotate cu instalația de nocturnă pot fi închiriate (cu plata
energiei electrice consumate) și după orele prevăzute la alin. (1), respectiv ora 23,00 în perioada
01.05. – 30.09. și ora 21,00 în perioada 01.10. – 30.04.
(3) Programul la Sala de sport Voinicilor este următorul: 08,00 – 24,00
Art. 11.
(1) Stadionul fotbal Sânicolaul Mic, terenul 2, cu iarbă naturală de la Stadionul fotbal Motorul
și Stadionul ICRTI vor fi puse la dispoziție cetățenilor, gratuit, în fiecare zi între orele 07,00 –
10,00, și între orele 21,00 – 23,00, în perioada 01.05 – 30.09, și între orele 19,00 – 21,00, în
perioada 01.10 – 30.04, în vederea practicării de activități recreativ-sportive.
(2)Stadionul Gloria va fi pus la dispoziția cetățenilor, gratuit, luni, miercuri, vineri între orele 7
– 14 și între orele 19 – 23, marți, joi și sâmbătă între orele 7 – 10 și între orele 19 – 23,
duminică între orele 7 – 23. În afara acestor intervale orare, este rezervat activităților sportive
organizate.”
Art.12.
Intrarea pe terenul de joc se face cu echipament de sport adecvat, specific fiecărui teren de
sport, cu pantofi corespunzători de sport.
Cap. IV. Obligațiile utilizatorului
Art.13.
Utilizatorii bazei sportive sunt obligați să respecte regulile de folosință a bazei sportive.
Art.14.
(1) Cel/cei care se fac vinovați în cazul deteriorării inventarului (dotărilor) pus la dispoziție, vor
fi obligați să-l refacă și/sau să-l aducă la forma inițială.
(2) În cazul în care deteriorările constatate nu au fost refăcute și/sau aduse la starea inițială,
utilizatorul bazei sportive nu va mai fi programat până la remedierea acestora.
Art.15.
Art. 15. (1) Este interzis consumul de băuturi alcoolice și semințe în incinta bazei sportive.
(2) Este interzis accesul pe pista de atletism și pe gazon, atât pe cel sintetic cât și pe cel natural,
cu biciclete, role, cărucioare sau alte materiale rulante.
(3) Este interzisă utilizarea infrastructurii sportive în alte scopuri decât cele pentru care a fost
creată.
(4) Accesul copiilor cu vârsta până la zece ani în incinta bazei sportive este permis doar dacă
sunt însoțiți de către părinți sau de către antrenor.
(5) Nerespectarea acestor prevederilor alin. (1)-(5) constituie contravenție și se sancționează cu
amendă cuprinsă între 100 și 500 lei.
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Cap. V. Tarife folosință baze sportive
Art. 16.
(1) Tarifele aplicate pentru închirierea bazelor sportive , conform Art.2, sunt următoarele:
Baza sportivă

Stadion fotbal
Motorul

Gazon sintetic

Tarif lei/oră fără Tarif lei/oră fără TVA pentru
TVA pentru
desfășurarea/organizarea unui
efectuarea
meci amical/oficial de fotbal,
antrenamentului
rugby, etc. sau activității
culturale
250
450

Gazon natural

Stadionul fotbal sintetic Șega
pe perioada 01.05.-30.09.
Stadionul fotbal sintetic Șega
pe perioada 01.10.-30.04.
Stadion fotbal Sânicolaul Mic
Stadionul ICRTI
Stadionul Gloria

250

450

100

150

150

200

150
130
70
Sală de sport Voinicilor

200
180
70
Tarif lei/oră fără TVA
30
50
125

Intervalul orar
09 - 14
14 - 19
19-24

(2) În cazul închirierii bazei sportive pentru efectuarea antrenamentului se va pune la
dispoziție, de către administratorul bazei, terenul și vestiarele.
(3) În cazul închirierii bazei sportive pentru desfășurarea/organizarea unui meci amical/oficial
de fotbal, rugby, etc. sau pentru activități culturale se va pune la dispoziție, de către
administratorul bazei, terenul, vestiarele și tribunele.
(4) Pentru închirierea bazei sportive în vederea desfășurării/organizării unui meci
amical/oficial de fotbal, rugby, etc. sau pentru activități culturale, perioada minimă de
închiriere este de 3 (trei) ore.
Cap. VI. Dispoziții finale
Art. 17.
Punerea în aplicare a prezentului regulament se face de către responsabilul bazei sportive care
este și administratorul bazei.
Art. 18.
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației
incidente în materie.
Art. 19.
Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Art. 20.
Fac excepție de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.145/2011
entitățile juridice care potrivit legii sunt de drept public.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
Nr. 77864 din 23.10.2018

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 - Legea Administrației
Publice Locale – republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37, alin. (1)
din Anexa la HCLM 137/27.06.2008 privind Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 150/2006, îmi exprim
inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 145/10.06.2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive, proiect în susținerea
căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Bazele sportive sunt situate pe domeniul public al municipiului Arad fiind cuprinse în
anexa nr. 2 a HGR nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Arad.
Consiliul Local Municipal Arad își însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Arad, prin HCLM nr. 13/2002
Conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, autoritatea
publică are obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure
condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului.
Întrucât regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive a fost a fost
aprobat în anul 2011 prin HCLM Arad nr. 145 și a suferit o modificare tot în anul 2011 prin
HCLM Arad nr. 237 se impune o actualizare a cestuia.
Față de cele de mai sus, consider oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 145/10.06.2001 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

6

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL BAZE SPORTIVE
Nr. 77631/M9/23.10.2018
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 77864/M9/23.10.2018, a
domnului Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad
Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.
145/10.06.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor
sportive
Municipiul Arad are în administrare următoarele baze sportive: Complex Sportiv
„Stadion Municipal UTA-Frații Neumann”, Stadion fotbal sintetic Șega, Stadionul ICRTI,
Stadion fotbal Motorul, Stadion fotbal Sânicolaul Mic, Stadionul Gloria, Sală de sport
Voinicilor.
Conform anexei nr. 2 a HGR nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al
municipiului Arad, bazele sportive sunt cuprinse în domeniul public al municipiului Arad.
Consiliul Local Municipal Arad își însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiului Arad, prin HCLM nr. 13/2002.
Modificările survenite de la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
bazelor sportive prin HCLM Arad nr. 145/10.06.2011, cum ar fi:
- Preluarea în administrarea Primăriei Municipiului Arad a sălii de sport de pe strada
Voinicilor conform prevederilor HCLM Arad nr. 298/16.17.2018 pentru modificarea Hotărârii
nr. 173/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 1
la Contractul de comodat nr. 2456/23.04.2013 (c28586/29.04.2013), pentru imobilul sală de
sport, situat în Arad, str. Voinicilor, nr. 2 -6,
- construirea unui nou teren sintetic la stadionul Motorul în anul 2018,
- montarea unor sisteme de iluminat la bazele sportive.
Experiența cumulată în administrarea bazelor sportive precum și sesizările și sugestiile
primite de la utilizatorii acestora.
La stabilirea noilor tarife de închiriere s-a avut în vedere valorile inițiale și creșterea
prețurilor la utilități, (apă – canal, energie electrică și gaz natural) care este de aproximativ 33%
între iunie 2011 (data aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive)
și perioada prezentă, precum și obținerea unei distribuții uniforme a solicitărilor, urmărindu-se
menajarea terenurilor cu iarbă naturală în detrimentul celor sintetice.
La stabilirea tarifului de închiriere a sălii de sport de pe strada Voinicilor s-a avut în
vedere recuperarea cheltuielile cu utilitățile din veniturile înregistrate din închirierea sălii, în
funcție de cheltuielile cu utilitățile înregistrate în anii precedenți și numărul de ore preconizate a
fi închiriată, astfel la cheltuieli totale cu utilitățile de 27.181 de lei în anul 2017 și la un număr
de cca. 270 de ore de închiriere rezultă un tarif de 100 lei/oră fără TVA.
Față de cele de mai sus considerăm oportună adoptarea unei hotărâri privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 145/10.06.2001 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive.
ȘEF SERVICIU,
Nicolae Cociuba

DIRECTOR ADJ,
Ștefan Szuchanszki
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