
 

 

ROMÂNIA      Anexa nr. 1 la H.G.  nr.  831/2022 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 5852/ 07.07.2022 

 

 

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

 

Astăzi, 07.07.2022, U.A.T. IVEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI  anunţă deschiderea procedurii 

de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a 

sălii de sport din comuna Ivești, județul Galați” 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare nr. 

5850/07.07.2022; • referatul de specialitate nr. 5851/07.07.2022; • textul complet al 

proiectului de hotărâre și „Regulamentul de organizare și funcționare a sălii de sport din 

comuna Ivești, județul Galați” 

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei -  www.comunaivestiprimar.ro 

• la sediul instituţiei - Comuna Ivești, strada Gen. Eremia Grigorescu  nr. 451, județul 

Galați 

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 

de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 

18.07.2022, prin una din următoarele modalități: 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro;  
- prin poştă, pe adresa Comuna Ivești, strada Gen. Eremia Grigorescu  nr. 451, județul 

Galați;  
- la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Ivești, strada Gen. Eremia 

Grigorescu  nr. 451, județul Galați, de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00. 
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind 

aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport din comuna Ivești, 

județul Galați””. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina 

de internet a instituţiei, la linkul https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-

public/transparenta-decizionala/ . 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată tot în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la 

data de 19.08.2022, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 

telefon: 0236866004, e-mail: : ivesti@gl.e-adm.ro persoană de contact: Tăbăcaru George 

Daniel. 

 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI 

 

Gheoca Maricel 

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E   Nr. 5850  
Din  07.07.2022 

 

Privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport din comuna 

Ivești, județul Galați” 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 

Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 5850/07.07.2022. 

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data 

 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 5850/07.07.2022; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr. 

5851/07.07.2022; 

 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiilor de specialitate nr. 1-5, ale Consiliului 

local; 

Având in vedere prevederile art.108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „c” și alin. (6) lit. 
„a”, alin. (7) lit. „a”, lit. „e” și lit. „f”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (2), art. 69, art. 78^1, alin. (1) din 
Legea 69/2000, privind educația fizică și sportul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a”  din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1. – Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport din 

comuna Ivești, județul Galați conform anexei nr.1 la prezentul proiect de hotărâre, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.– Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.3.– Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta  

hotărâre celor interesati. 

 

  INIȚIATOR,      Contrasemnează, 
  P R I M A R ,      SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel      Toma Zanfirica  
 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

P R I M A R , 

Nr. 5850/07.07.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii 

de sport din comuna Ivești, județul Galați 

Sala de sport din curtea Liceului tehnologic „Hortensia Papadat Bengescu” aparține 

domeniului public al comunei Ivești, județul Galați și este în administrarea Consiliului Local al 

comunei Ivești, județul Galați fiind cuprinsă în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public 

al comunei, inventar însușit de Consiliul local prin HCL nr.  50/2009 și aprobat prin HG nr. 

661/2011 privind modificarea și completarea anexelor la HG nr. 562/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Galați – Anexa nr. 33. 

Obiectivele principale funcționării sălii de sport sunt: deservirea unităților de 

învățământ de pe raza comunei Ivești în efectuarea orelor de sport din programă, 

desfășurarea competițiilor sportive școlare de interes local, județean sau national, deservirea 

activităților în interesul comunității, avizate de Primarul comunei Ivești, județul Galați. 

Regulamentul menționat va cuprinde norme privind organizarea și funcționarea sălii de 

sport, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare și a prevederilor Legii nr. 69/2000 privind educația fizică 

și sportul, cu modificările şi completările ulterioare. 

Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport 

va fi obligatorie pentru administratorul sălii de sport, personalul de îngrijire și curățenie, 

profesori, elevi, părinți, spectatori și orice alte persoane care vin la sala de sport.  

Ca urmare a celor menționate mai sus și în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun spre analiză și aprobare Regulamentul de organizare și funcționare a sălii 

de sport din comuna Ivești, județul Galați. 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 

Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 

 

Nr. 5851/07.07.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

sălii de sport din comuna Ivești, județul Galați 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 136 

alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport din comuna Ivești, județul 

Galați. 

Având în vedere faptul că sala de sport este corespunzător amenajată și 

funcțională, ținând cont de interesul manifestat pentru organizarea unor evenimente, în 

vederea sprijinirii dezvoltării sportului și a creșterii numărului de practicanți, este necesară 

și oportună aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălii de sport din 

comuna Ivești, județul Galați prin care să se stabilească modul de organizare, orarul de 

funcționare, condițiile de utilizare și tarifele de inchiriere a sălii de sport. 

În justificarea și fundamentarea legalității regulamentului, sunt incidente 

prevederile următoarelor acte normative: 

- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: 

 art.129 alin.(2) lit. „c” „ Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

c) ”atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului”;  

 art.129 alin.(4) lit. „c” Consiliul local exercită următoarele atribuţii: 

 „c)stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;” 

 art.129 alin.(6) lit. „a” „În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. „c”, consiliul 

local: 

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 

gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii”. 

 art.129 alin.(7) lit. „a”, lit. „e” și lit. „f” -  „consiliul local asigură, potrivit competenţei 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local privind: 

a)educaţia; 

e)tineretul; 

f)sportul;” 

-  Prevederile Legii 69/2000, privind educația fizică și sportul, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 Art. 3, alin. (1) și alin. (2): 



 

„(1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile 

sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de 

practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. 

(2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să 

asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii 

pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale.” 

 Art. 69 alin. (1); 

„(1) Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în 

condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele 

locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de 

contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice 

centrale sau locale, după caz.” 

 Art. 78^1, alin. (1) 

„(1)Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin 

baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină 

în stare de funcţionare.” 

Având în vedere cele expuse considerăm că proiectul de hotărâre prezentat de 

către inițiator, îndeplineşte condiţiile de legalitate, necesitate și oportunitate și poate fi 

supus aprobării Consiliului Local al comunei Iveşti, în forma prezentată, în ședinţa 

ordinară din luna octombrie 2022. 

În baza dispozițiilor art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, acest proiect se adoptă cu votul 

majorității simple  din numărul consilierilor locali în funcție. 

 

 INSPECTOR,     CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE,  

 Roșu Cătălin-Sorin   Cucu Ionela- Roxana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 5850 din 07.07.2022 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a Sălii de sport 

 din comuna Ivești, județul Galați 

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziții generale 

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Sălii de sport din comuna Ivești, județul 

Galați, cuprinde norme privind organizarea și funcționarea sălii de sport, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.2. Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare este 

obligatorie pentru administratorul sălii de sport, personalul de îngrijire și curățenie, pentru 

profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin la sala de sport. 

Art.3. Sala de sport aparține domeniului public al comunei Ivești, județul Galați și este în 

administrarea Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați. 

Art.4. În sala de sport se vor putea desfășura activități sportive, de agreement precum și 

alte activități de interes public, cu avizul Primarului comunei Ivești, județul Galați. 

Art.5. Obiectivele funcționării sălii de sport sunt: 

 Deservirea unităților de învățământ de pe raza comunei Ivești în realizarea planului 

cadru de învățământ, conform unui orar stabilit, precum și desfășurarea unor competiții 

sportive școlare de interes local, județean sau național; 

 Încurajarea, promovarea și dezvoltarea sportului pentru amatori, precum și a 

sportului de performanță, selecția, pregătirea și participarea sportivilor la competiții sportive, 

pentru promovarea imaginii comunității locale; 

 Deservirea activităților în interesul comunității, avizate de Primarul comunei Ivești, 

județul Galați 

 Sprijinirea activității clubului sportive din comuna Ivești, județul Galați, în procesul de 

educație și formare sportive a tineretului; 

 În perioadele rămase neacoperite de activități, sala de sport va funcționa pentru 

deservirea, conform planificării, a cerințelor ocazionale ale sportului de masă. În acest caz, 

se va percepe o taxă de utilizare a sălii de sport. Planificarea, denumită în continuare orar 

de funcționare, se va întocmi de către administratorul sălii de sport de comun acord  cu 

solicitanții; 

 Asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum și a organizării și funcționării 

sistemului local de educație fizică și sport; 

 Dezvoltarea sportului pentru amatori la nivel local, regional și national; 



 

 Organizarea de activități sportive, menite, printr-o participare organizată sau 

independent, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să 

stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de 

orice nivel; 

 Promovarea valențelor educative ale sportului; 

 Inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a cetățenilor la practicarea 

sportului; 

 Participarea la competițiile sportive organizate de autoritățile administrației publice 

locale și de stat; 

 Sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor sportive locale, zonale sau 

naționale, pe ramuri de sport; 

 Asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță și 

încadrarea lor în sistemul de educație și deplina integrare socială și profesională a 

acestora; 

 Valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și 

competitive, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri 

și obținerea victoriei; 

 Dezvoltarea sportului de performanță și reprezentarea comunei la competițiile 

sportive; 

 Creșterea contribuției bugetului local și de stat, atragerea resurselor private, precum 

și eficientizarea finanțării programelor sportive; 

 Modernizarea bazei material sportive existente, dotări, în scopul asigurării condițiilor 

pentru organizarea de competiții locale, județene, naționale sau internaționale 

oficiale; 

 Promovarea valențelor cultural-educative ale sportului și educației fizice, a spiritului 

de toleranță și fair-play și a luptei împotriva dopajului și violenței în sport; 

 Dezvoltarea relațiilor și schimburilor naționale sau internaționale în domeniul 

sportului și educației fizice. 

 

CAPITOLUL II – PATRIMONIUL ȘI VENITURILE SĂLII DE SPORT 

Art.6. Sala de sport din comuna Ivești, județul Galați, poate beneficia de venituri din 

următoarele surse: 

a) Cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților; 

b) Donații și sume sau bunuri primite prin sponsorizări; 

c) Venituri obținute din reclamă și publicitate; 

d) Venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole; 

e) Venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acesteia; 

f) Alocații de la bugetul de stat și/sau local; 

g) Venituri obținute din închirierea acesteia. 

 

CAPITOLUL III – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT 

Art.7. Administratorul sălii de sport face parte din personalul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Ivești, județul Galați, sau un împuternicit cu atribuția de serviciu de 

administrare a sălii de sport, numit prin dispoziție a Primarului; 

Art.8. Toate activitățile desfășurate în sala de sport vor fi coordonate și controlate de către 

administrator/împuternicit. 

Art.9. Administratorul//împuternicitul își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile 

stabilite prin fișa postului, întocmită conform legislației în vigoare și a prezentului 

regulament. 

Art.10. Administratorul/împuternicitul răspunde de: 



 

a) Gestionarea inventarului sălii de sport; 

b) Folosirea eficientă și în conformitate cu prezentul regulament a anexelor și 

materialelor din dotare; 

c) Respectarea programului de lucru și al orarului de funcționare; 

d) Achiziționarea materialelor necesare bunei funcționări; 

e) Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecția 

muncii și a prevederilor prezentului regulament; 

f) Completarea la timp a documentelor (orarul de funcționare, registrul de evidență, 

inventarul, procesele verbale de predare-primire, fișele de protecția muncii și PSI, 

rapoarte de activitate, alte documente, în conformitate cu legislația în vigoare; 

g) Administrarea și asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării în bune condiții 

a activităților specifice. 

Art.11.  Îndatoririle administratorului/împuternicitului sunt: 

a) Asigurarea funcționării anexelor, a materialelor sportive, a aparatelor și a mijloacelor 

din dotare; 

b) Întocmirea, afișarea și respectarea orarului; 

c) Asigurarea materialelor și a mifloacelor necesare bunei funcționări; 

d) Respectarea normelor de protecția muncii și PSI și a celor prevăzute în prezentul 

regulament; 

e) Publicarea/afișarea pentru utilizatori a prevederilor normelor de protecția muncii și 

PSI și a celor prevăzute în prezentul regulament; 

f) Completarea la timp a registrului de evidență, a proceseor verbale de predare-

primire și a tuturor documentelor specifice; 

g) Participarea activă la organizarea de programe, concursuri, competiții sportive la 

care este solicitat de către Consiliul Local sau de către Primăria comunei Ivești, 

județul Galați; 

h) Loialitate față de locul de muncă; 

i) Păstrarea secretului de serviciu; 

j) Interesul pentru o muncă de calitate; 

k) Alte îndatoriri cu care este însărcinat în scris sau verbal de către Consiliul Local sau 

de către Primăria comunei Ivești, județul Galați 

Art.12.  Atribuțiile administratorului/împuternicitului sunt: 

a) Participă la elaborarea și coordonează realizarea bugetului alocat pentru 

dezvoltarea, funcționarea și întreținerea sălii de sport; 

b) Îndrumă, coordonează, realizează și controlează activitățile administrativ-

gospodărești desfășurate în vederea bunei funcționări; 

c) Solicită Consiliului Local sau Primarului comunei Ivești, județul Galați, aprobarea 

acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei 

materiale, reparații și păstrarea funcționalității; 

d) Supraveghează și controlează direct sau indirect, prin delegat, toate activitățile care 

se desfășoară în incinta sălii de sport; 

e) Încheie contracte de inchiriere pentru activitățile sportive de masă, întocmește și 

semnează procesele verbale de predare-preluare a sălii de sport, cu profesorii de 

educație fizică și reprezentanții utilizatorilor; 

f) Asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare și a prezentului regulament de 

către utilizatori; 

g) Constată producerea pagubelor și stricăciunilor, identifică autorii și solicită 

remedierea acestora ce către autori; 

 

Art.13. Drepturile administratorului/împuternicitului sunt: 

a) Prevăzute în contractul individual de muncă și de legislația în vigoare din domeniu; 



 

b) Controlul și evaluarea tuturor activităților desfășurate; 

c) Eliminarea din sală a persoanelor, echipelor și utilizatorilor care nu respectă 

legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament; 

Art.14.  Progrmul de lucru al administratorului//împuternicitului sălii de sport este de 20  de 

ore pe săptămână conform fișei postului și al orarului de funcționare. În absența 

administratorului sălii de sport, Primarul comunei Ivești va delega, în scris sau verbal, o 

persoană pentru asigurarea funcționării sălii de sport. Delegatul  va răspunde de inventarul 

sălii de sport, de respectarea orarului de funcționare și a prevederilor prezentului 

regulament. 

CAPITOLUL IV – ORARUL DE FUNCȚIONARE A SĂLII DE SPORT 

Art.15. (1) Orarul de funcționare va fi întocmit săptămânal de către 

administrator//împuternicit, prin acordul comun cu solicitanții și va fi afișat în fiecare zi de luni 

la ora 08,00. 

(2) La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele: 

a) Sala de sport va funcționa zilnic, și în afara orarului școlar al elevilor, între orele 

18,00 – 22,00 și oridecâteori este nevoie, în afara acestui program; 

b) Programarea competițiilor sportive școlare cu caracter local, zonal, județean sau 

național; 

c) În zilele școlare, se vor desfășura orele de educație fizică și activități sportive 

școlare, conform programului prestabilit; 

d) În zilele de lucru, între orele 18,00 – 22,00, se vor programa activitățile sportive de 

pe raza comunei Ivești, județul Galați; 

e) Cadrele didactice și antrenorii care desfășoară activități în sala de sport și pe 

stadion, pe perioada activității răspund de: păstrarea funcționalității sălii și a 

stadionului, a anexelor, a aparatelor și mijloacelor din dotare, de respectarea de 

către elevi și sportivi a prevederilor prezentului regulament, a normelor legale în 

vigoare de etică și conduită socială; 

f) În orele rămase neacoperite de activitățile prevăzute la lit. „b”, „c” și „d” ale 

prezentului articol, sala de sport și anexele se pot da în folosință pentru sportul de 

masă, tenis de câmp, gimnastică sportivă sau de recuperare, ș.a.), în funcție de 

solicitări, activități pentru care se vor percepe taxe de utilizare. 

(3) Includerea ulterioară întocmirii orarului de funcționare, a unei activități este posibilă 

numai în orele neacoperite de alte activități, programate în baza înțelegerii comune cu 

solicitantul. Această activitate, imediat după fixarea ei, va fi trecută în orarul de funcționare 

al săptămânii respective care va fi afișat.  

(4) Modificarea orarului, reprogramarea unor activități, se poate realiza de comun acord cu 

solicitantul în cauză, cu condiția neafectării altor activități programate în prealabil. 

Art.16. Orarul de funcționare stabilit și afișat, are caracter obligatoriu și trebuie respecatat de 

către persoanele care utilizează sala de sport, indiferent de statutul lor în acest domeniu. 

CAPITOLUL V – CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT 

Art.17. Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcționare, pentru desfășurarea 

activităților sportive de către următoarele categorii de persoane: 

a) Preșcolari și elevi din sistemul de învățământ și de educație; 

b) Sportivii asociațiilor și cluburilor sportive înregistrate; 

c) Asociații nonguvernamentale care funcționează pe raza comunei Ivești, județul 

Galați; 

d) Persoane fizice și juridice. 

Art.18. (1) Utilizatorii prevăzuți la art. 17 lit. „a” și „b” din prezentul regulament, au acces în 

sală și pe stadion numai în prezența cadrului didactic sau a antrenorului. 



 

(2) Cadrele didactice și antrenorii sunt obligați să predea administratorului/împuternicitului 

tabelul nominal al preșcolarilor/elevilor/sportivilor care desfășoară aceste activități, care 

semestrial, vor participa la instructaj de protecția muncii și PSI, pe bază de semnătură. 

(3) Utilizatorii prevăzuți la art. 17 lit. „c” și „d” din prezentul regulament, au acces în sală 

numai dacă prezintă chitanța de achitare a taxei de utilizare, avizul Primarului comunei 

Ivești, județul Galați, sau achită administratorului/împuternicitului contravaloarea taxei de 

utilizare. 

(4) Solicitanții prevăzuți la art. 17 lit. „c” și „d” din prezentul regulament, vor întocmi tabel 

nominal cu membrii echipelor care vor participa la activitățile sportive (maxim 16 persoane). 

Art.19.  (1) Taxele de utilizare sunt: 

a) 50 lei/oră în cazul activităților sportive pe echipe (fotbal, handbal, volei, baschet, 

etc.); 

b) 10 lei/oră pentru tenis de câmp; 

c) 3 lei/oră pentru tenis de masă. 

(2) Solicitanții pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu 

administratorul/împuternicitul prin dispoziție a Primarului în vederea îndeplinirii atribuțiilor de 

administrare a sălii de sport. 

Art.20. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de 

performanță sau de masă, spectatori), sunt obligați: 

a) Să respecte prevederile legale în vigoare privind ordinea publică, normele de 

conduită și etică socială și prevederile prezentului regulament; 

b) Să respecte orarul de funcționare; 

c) Să folosească echipament curat și adecvat activității; 

d) Să folosească sala, stadionul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor; 

e) Să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori; 

f) Sunt direct răspunzători pentru integritatea bunurilor personale; 

g) Fumatul și consumul băuturilor alcoolice, droguri sau alte substanțe halucinogene în 

sala de sport și anexele acesteia sunt strict interzise; 

h) Accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor 

substanțe halucinogene în sala de sport și anexele acesteia, sunt strict interzise; 

i) Să respecte instrucțiunile scrise, dar și pe cele verbale primite de la administratorul 

sălii/împuternicitul, chiar dacă nu sunt stipulate expres în prezentul regulament; 

Art.21.  Sunt sancționate prin interzicerea accesului în sala de sport următoarele fapte: 

a) Comportament necorespunzător al utilizatorilor față de personalul angajat sau față 

de alți utilizatori; 

b) Încălcarea repetată a normelor de igienă; 

c) Încălcarea normelor de ordine și curățenie în incinta sălii de sport sau anexele 

acesteia; 

d) Exploatarea defectuoasă sau deteriorarea bunurilor din incinta sălii de sport; 

e) Comportament indecent și conversații cu tonalitate ridicată; 

f) Distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul sălii de sport; 

g) Efectuarea de filmări, înregistrări, fotografii, fără acordul scris al participanților. 

Art.22. Utilizarea necorespunzătoare a dotărilor din sala de sport, constituie o amenințare la 

integritatea fizică a utilizatorilor, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile 

de utilizare afișate și iși asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a 

facilităților sălii de sport. 

Art.23. Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, iluminat și 

alte instalații ale sălii de sport sau ale anexelor acesteia. Persoanele care desfășoară astfel 



 

de acțiuni vor fi direct răspunzătoare pentru eventualele consecințe. Dacă acțiunile 

întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, 

aducând instalațiile la starea inițială. 

Art.24. Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale sălii de 

sport, survenite accidental sau prin utilizare defectuoasă, neconformă, vor fi obligate să 

readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor. Refuzul de 

a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de pagubeprin 

distrugerea dotărilor, echipamentelor, axexelor sau a oricăror bunuri puse la dispoziție de  

către administrator/împuternicit, atrage după sine răspunderea materială sau penală 

prevăzută de reglementările legislației în vigoare. 

Art.25. Distrugerea deliberată a obiectelor, bunurilor din cadrul sălii de sport, vandalismul și 

alte acte de violență care produc daune, vor fi semnalate administratorului 

sălii/împuternicitul, pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi 

suportate de către persoanele care se fac vinovate. 

Art.26. Comportamentul agresiv, limbajul necorespunzător precum și alte acțiuni care 

perturbă liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate administratorului sălii de 

sport/împuternicitului, care va lua măsurile care se impun. 

Art.27. Administratorul sălii de sport/împuternicitul,  nu este responsabil pentru accidentările 

sau rănirile utilizatorilor, ce se pot întâmpla ca urmare a folosirii sau a prezenței în sala de 

sport, pentru alergarea sau manifestaarea oricărui comportament care poate duce la 

accidentarea personală sau a altor persoane.  

Art.28. Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală corespunzătoare și sunt apti 

pentru desfășurarea de activități fizice și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru 

sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administratorul sălii de 

sport/împuternicitul, nu este responsabil pentru accidentări cauzate de condiția fizică a 

utilizaorilor. Persoanele care țin regimuri hipocalorice pot suferi pierderi ale cunoștinței 

datorate efortului fizic iar în cădere se pot întâmpla accidente. 

Art.29. Administratorul sălii de sport/împuternicitul nu este responsabil pentru obiectele 

lăsate, uitate sau pierdute în incinta sălii de sport. 

Art.30. Accesul minorilor în sala de sport este permisă numai în prezența unui adult care își 

va asuma responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori. 

CAPITOLUL VI – SANCȚIUNI DISCIPLINARE 

Art.31.  În conformitate cu prevedereile Codului muncii și a altor acte normative ce 

reglementează raporturile de muncă, prezentul regulament prevede că: încălcarea cu 

vinovăție a obligațiilor de muncă a celui încadrat în muncă, indiferent de funcția sau postul 

pe care îl ocupă, constituie abatere disciplinară și se sancționează vonform prevederilor 

legale în vigoare. 

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE 

Art.32. Prezentul regulament intră în vigoare la data afișării Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Ivești, județul Galați. 

Art.33. Taxele de utilizare a sălii de sport vor fi revizuite și modificate prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Ivești, județul Galați și vor face parte integrantă din prezentul 

regulament. 

Art.34. Prevederile prezentului regulament se actualizează și completează în funcție de  

modificările legislației incidente în materie. 

 


