PROIECT DE HOTARARE

RO},,IANIA

JLDETUL GORJ
COMLINA BALESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privinrl modific area si completarea H.C.L. nr. 921 12.07 .2017 privind
aprobarea Regulamentului de administrare si functionare a
..TERENULUI MULTISPORT CU GAZON ARTIFICIAL''

Consiliul Local al comunei Balesti, judetul Gotj, intrunit in sedinta
publica ordinara;
Avand in vedere :
-Referatul de aprobare intocmit de Primarului comunei Balesti;
-Raportul de specialitate si Referatul nr. 939122.01.2020 intocmite de
MANAGERUL CAMINULUI CULTURAL BALE.STI ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Balesti;
-prevederile O.G. rv.7112002 privind organrzarea si functionarea
servciil,or publice de adminis trare a domeniului public si privat de interes
local, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 129, alin.(2), lit.d) si alin.(7), lit. c), e), f), art.I39 si
art.196 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ.
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HOTARASTE

Se aproba modificarea si completarea Regulamenfului de
..TERENULUI MULTISPORT CU GAZON
administrare si functionare a

Art.l.(1)

ARTIFICIAL", conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

(2) La data intrdrii in vigoare a prevederilor prezentei

hotdrAri se abrogd orice dispozilie conttard.

Art.2. Primarul comunei Balesti va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari prin SERVICLJL ECONOMIC si Managerul Caminului
Cultural.
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ANEXA LA PROIECT DE H.C.L.
REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A TERENULUI DE
SPORT MULTIFUNCTIONAL CU GAZON ARTIFICIAL

ART.1 Terenul de sport multifunctional cu gazon artificial se afla localizat in
satul Ceauru, comuna Balesti. Prin prezentele dispozitii Consiliul Local stabileste cadrul
de functionare a terenului de sport multifunctional.

si respectarea prezentului regulament este
pentru
persoanele
care folosesc suprafata de joc.
obligatorie
toate
ART.3 Se instituie urmatoarele taxe de utilizare a terenului de sport
multifunctional pentru persoanele care nu au domiciliul pe raza comunei Balesti:
- 70lei /ora pentru minifotbal
- 20lei lorapentru tenis de camp, tenis de picior, volei, baschet si alte sporturi
Sumele incasate vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare bunei
administrari aterenului si a echipei de fotbal C.S. INTERNATIONAL BALESTI .
ART.4 Utilizarea terenului se face in baza cererii adresate Primariei comunei
Balesti cu respectarea dispozitiilor legale privind ordinea si linistea publica .
ART.5 Responsabil cu cheia va fi desemnata o persoana din cadrul primariei
care va face predarea si inventarierea terenului multifunctional.
ART.6 Solicitantul isi va asuma raspunderea pentru plata integrala a
ART.2 Cunoasterea, insusirea

distrugerilor survenite pe parcursul utilizarii terenului In cazul deteriorarii sau
distrugerii suprafetei de joc, gardului, plasei de imprejmuire sau al altui bun apartinand
terenului, persoana in cavza va acoperi toate cheltuielile materiale pentru repararea
pagubelor produse.

ART.7 In incinta terenului de sport accesul se face doar cu echipament adecvat,
incaltaminte sport fara crampoane. Participantii la joc trebuie sa aibe o conduita civilizata
in incinta bazei sportive . Se interzic fumatul, consumul de bauturi alcoolice, seminte,
mancare in incinta terenului de sport.
ART.8 Utilizatorii terenului isi asuma raspunderea pentru accidentele survenite
in timpul jocului sau pentru pierderea unor obiecte.
ART.9 Nerespe ctarea prevederilor prezentului Regulament atrage suspen darca
even im entu lu i sportiv si evacuar ea vtilizatori lor.
OTARARE.
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-PRIMARREFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.
92112.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare si
functionare a'6TERENULUI MULTISPORT CU GAZON

ARTIFICIAL''
Primarul comunei Balesti, judetul Gotj, domnul jr. I-INGUREANU
MADALIN-ION, in baza drepturilor si atributiunilor conferite de art. L36,
alin.(l) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, supun spre
analtza si dezbatere Consiliului Local Balesti intrunit in sedinta ordinara
publica, proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.
g2lIZ.07.Z0I7 privind uprobur.u Regulamentului de administtare si
function are a"TERENIILUI MULTISPORT CU GAZON ARTIFICIAL" '
Urmare numeroaselor solicitari privind eliminarea taxelor de
utilizare a terenului multifunctional si avand in vedere referatul domnului
Mihutoiu Dumitru Daniel, responsabilul in ceea ce priveste buna-desfasurare
a activitatii in baza sportiva amintita, solicit Consiliului Local Balesti,
adoptarea proiectului in forma initiata.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.
92112,W.2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare si
functionare a .'TERENULUI MULTISPORT CU GAZON

ARTIFICIAL''

In

baza prevederilor art. 136, alin. (8) din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ, Managerul Caminului Cultural Balesti a luat in
discutie si analiza proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
H.C.L. nr. 92/12.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de adminisftare
si functionare a "TERENULUI MULTISPORT CU GAZON
ARTIFICIAL".
Proiectul de hotarare a fost initiat de primaruf comunei Balesti,
domnul jr.Ungureanu Madalin-Ion cu respectarea prevederilor O.G.
nr.7112002 privind organizarea si functionarea servciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare; -prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Managerul Caminului Cultural Balesti rcporteaza ca proiectul
initiat indeplineste conditiile de forma, continut si legalitate, propunand
adoptarea acestuia in form a prezentata de initiator.
Manager Camin Cultural Balesti,
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JIJDETTJL GORI
Nr. 32601120 .01.2020

REFERAT,

Subsenlatul Mihufoiu Dumitru Daniel, manager in cadrul Compartimentului
Culturd gi Sport din aparatul dvs. de specialitate, prin prezentul referat,yd aduc la

cd este necesard eliminarea taxelor de utilizarc a terenului
multifuncfional de 70 lei lora de funcfionare pentru minifotbal, qi 20 lei lord
cnnogtinfd

func{ionare pentru tenis,baschet,etc, pentru tinerii din Comuna Bdleqti.

Menlionez cd solicit eliminarea acestor taxe ca unnare a multiplelor solicitdri
fbcute de cdtre tinerii din comun6.

Fa{i de cele prezentate mai sus, vd rog sd analizali gi dispuneli.

Vd multrumesc!

Data:
20.0L2020

