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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 102 din 29.08.2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Bazei sportive- 
teren de fotbal” din comuna Dudeștii Noi 

 

Având în vedere prevederile: 

a)  art. 36 alin.(6), lit.a punctele 1 şi 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 3 din Legea nr. nr.69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.8656/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr.8655/2016,  

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX,  JUREX, URDES ale 

Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
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în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

         Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al “Bazei sportive –  
teren de fotbal” din Comuna Dudeștii Noi prezentat în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
          Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 

de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 
 

 
 
  

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI 

L.S. 
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ANEXA la Hotărârea nr. 102 din 29.08.2016 

 
REGULAMENT de organizare și funcţionare  

a “Bazei sportive – teren de fotbal” din Comuna Dudestii Noi 
 

CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare al “Bazei sportive –  teren de 

fotbal”, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme privind organizarea și 
funcționarea “Bazei sportive – teren de fotbal”, în baza Legii administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii educației fizice și a 
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. “Baza sportivă –  teren de fotbal”, din comuna Dudestii Noi, este proprietate a 
comunei Dudeștii Noi, situată pe Calea Hodoniului, nr. 64 și este administrată de către o 
persoana desemnată de către primarul comunei Dudestii Noi, conform organigramei și fișei 
postului aprobate. 

Art. 3. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru orice persoană care vine 
în contact cu baza sportivă, precum și cu anexele acesteia: vestiare, mobilier, tribună, etc. 

Art. 4. Bunurile “Bazei sportive – teren de fotbal” fac parte din domeniul public al 
comunei Dudestii Noi. Patrimoniul bazei sportive este compus din  teren de fotbal  precum 
si toate dotarile ulterioare. 

Art. 5. Pe teren se vor desfășura numai activităţi cu caracter sportiv, iar dotările 
acestuia vor fi folosite în conformitate cu scopul și destinația lor, fiind interzisă cu 
desăvârșire utilizarea acestora în alte scopuri. 

Art. 6. Obiectivele funcționării “Bazei sportive – teren de fotbal” sunt următoarele:  
a) Organizarea și desfășurarea activităților sportive, cu drept de participare la 

activitățile și competițiile sportive, organizate de către autoritățile publice locale, structurile 
sportive definite de lege, asociațiile județene, federațiile române de specialitate pe ramura 
de sport, precum și de către unitățile școlare;  

b) în perioadele rămase libere de activitățile menționate la lit a) ale prezentului articol 
„Baza sportivă - teren de fotbal” poate funcționa pentru antrenamentele echipei/echipelor de 
juniori/seniori, conform unui orar prestabilit, precum și desfășurarea unor competiții 
organizate sub egida asociațiilor membre ale federațiilor de specialitate, a federațiilor sau 
desfășurarea unor competiții sportive școlare de interes local, județean sau national, 
conform planificărilor și a cerințelor ocazionale ale sportului de masă (fotbal).  

c)  organizarea activitatilor sportive, in special  fotbalul, pentru persoane cu handicap 
fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate. 

 
CAP. II – ADMINISTRAREA BAZEI SPORTIVE 

 
Art. 7. Pe durata funcționării “Bazei sportive –  teren de fotbal” persoanele 

responsabile (administratorul bazei, profesorul de educaţie fizică, antrenorii echipelor de 
fotbal etc.) sunt obligate să respecte prevederile prezentului regulament, în vederea bunei 
gestiuni și administrarea eficientă a acesteia. 

Art. 8. Persoanele responsabile își vor exercita drepturile cu bună credință și în 
conformitate cu regulamentele în vigoare; 

Art. 9. Pentru activitățile desfășurate de catre unitățile de învățământ de pe raza 
comunei, se va numi o persoană responsabilă, de către directorul unității de învățământ. 
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Art. 10. Persoana responsabilă cu administrarea terenului  își exercită activitatea în 
baza fişei postului, a legislației în vigoare și a prezentului Regulament. 

 
CAP III – CONDIŢII DE UTILIZARE ALE BAZEI SPORTIVE 

 
Art. 11. Bunurile aparținând “Bazei sportive – teren de fotbal” pot fi utilizate, conform 

orarului de funcționare pentru desfășurarea activităților sportive după cum urmează:  
a) Prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie, persoane cu 

handicap in scopul dezvoltarii personalitatii si reintegrarii lor in societate, sportivii care sunt 
legitimați la Asociația Sportivă Dudeștii Noi; 

b) Sportivii care sunt legitimați la alte asociatii sportive, care au acces numai în 
prezența antrenorului.  

c) Alte categorii de persoane fizice sau juridice, ce vor avea acces la terenul de fotbal 
în funcție de orarul antrenamentelor și al meciurilor organizate de forurile competente, dupa 
o prealabila programare a activitatilor de catre administratorul “Bazei sportive - teren de 
fotbal”. 

 
Art.12. (1) Utilizatorii prevazuti la art. 11, lit. a) din prezentul regulament, au acces  

gratuit, in prezenta cadrului didactic sau a antrenorului. In aceste situatii, cadrele didactice 
si antrenorii raspund de actiunile si faptele acestora. Calitatea de elev se dovedeste cu 
carnetul de elev vizat la zi, iar accesul acestuia este permis daca se prezinta adeverinta 
medicala din care sa rezulte ca sunt apti sa practice activitatile sportive. 

(2) Utilizatorii prevazuti la art.11, lit. b) si lit. c) din prezentul regulament, au acces in 
„Baza Sportiva – teren de fotbal”  dupa ce achita taxa de utilizare a terenului, la casieria 
Primariei. Incasarea taxei se face in baza unei cereri din partea solicitantului sau a unui 
contract de inchiriere, cu mentionarea perioadei de folosire a terenului, respectiv cu numarul 
de ore de utilizare. Aceasta cerere va avea avizul administratorului Bazei sportive-teren de 
fotbal. 

 
Art.13. Taxele de utilizare ale “Bazei sportive-teren de fotbal” sunt  cele stabilite in 

Hotararea Consiliului Local Nr. 6 din 19.01.2015, sau în hotărârile anuale ale consiliului 
local privind impozitele și taxele locale. 

 
Art. 14. În perioadele cu ploi, zăpadă sau condiții meteo nefavorabile, baza sportivă 

nu se va utiliza decât în condiții de urgență majoră: meciuri oficiale care nu pot suporta 
amânare etc. 

Art. 15. Este strict interzisă intrarea în incinta terenului cu animale de companie sau 
vehicule, cu excepția celor care militează pentru sănătatea și siguranța populației (pompieri, 
poliție, salvare etc). 

 
Art. 16. Este interzisă pătrunderea în incinta bazei sportive sau în vecinătățile 

acesteia prin escaladarea gardurilor sau zidurilor, în stare de ebrietate sau sub influența 
substanțelor halucinogene. 

 
Art. 17. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, 

spectatori) sunt obligați:  
a) Să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială, 

precum și prevederile prezentului regulament;  
b) Să respecte întocmai orarul de funcționare;  
c) Să folosească terenul, anexele șI dotările în conformitate cu destinația lor;  
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d) Să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;  
 
Art. 18. Primarul, prin împuterniciți, poate verifica oricând, modul de respecatare a 

Regulamentului de organizare și funcționare a “Bazei sportive – teren de fotbal”. 
 

CAP IV – ORARUL DE FUNCŢIONARE 
 
Art. 19. Orarul de funcționare va fi întocmit și afișat de către administrator, 

săptămânal, ținând cont de progamările meciurilor oficiale, orele de educație fizică și sport, 
antrenamentelor, etc. 

 
Art. 20. Terenul de sport va funcționa după cum urmează:  
a) De luni până vineri între orele 08.00-19.00.  
b) Sâmbăta-Duminica între orele 08.00-15.00, în funcție de programarea jocurilor 

oficiale.  
 
Art. 21. Modificarea orarului, reprogramarea unor activități, se realizează de comun 

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

 
CAP. V – PERSONALUL 

 
Art. 22. Persoanele responsabile cu administrarea terenului sunt desemnate de către 

primarul comunei Dudeștii Noi.  
 
Art. 23. Atribuţiile personalului sunt stabilite prin fişele de post. 
 

CAP. VI – ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ 
 
Art. 24. Baza sportivă funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale din comuna Dudestii Noi  şi este finanţată prin alocaţii de la bugetul local.  
 
Art. 25. În scopul susţinerii activităţii Bazei sportive şi în temeiul Legii 215/2001 şi 

Legii 69/2000, alocaţiile bugetare vor acoperi cheltuielile de funcţionare, de personal, de 
reparaţii, dotări şi renovări şi pentru asigurarea bunei funcţionări a acesteia.  

 
Art. 26. Veniturile Bazei Sportive sunt reprezentate din: 
a) venituri din bugetul local; 
b) taxele de inchiriere ale terenului de fotbal; 
c) sponsorizări şi donaţii; 
d)alte venituri.  

 
Art. 27. Contabilitatea se realizează de către compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. 
 

CAP. VII – SANCȚIUNI 
 

Art. 28. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie 
contravenții, dacă nu încalcă alte prevederi legale mai grave, și se sancționează după cum 
urmează: 
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a) amendă de la 300 la 1.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2), 
art. 14, respectiv art. 15; 

b) amendă de la 100 la 500 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 16, respectiv 
art. 17. 

(2) Constatarea contravențiilor se realizează de către primar sau de către persoanele 
împuternicite de acesta.  

(3)Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele cuprinse în 
Ordonanța nr. 2/2001 privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
 

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 29. Prezentul regulament intră învigoare la data aducerii la cunoștință publică, 

conform legii.  
 
Art. 30. Modificarea prezentului regulament se poate face prin dispoziția primarului 

sau hotărâre a consiliului local ori de câte ori se consideră necesar, în conformitate cu 
actele normative învigoare. 


