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H O T Ă R Â R E A nr._______ 

din ____________________2022 

 

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive, proprietate publică 

a Municipiului Arad, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019  

 

 

 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

72782/20.09.2022, 

 Analizând raportul  Biroului Baze Sportive din cadrul Direcţiei Patrimoniu înregistrat cu nr. 

72784/20.09.2022, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 414/2020 

privind aprobarea tarifelor utilizate pentru exploatarea Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, 

 Ținând cont de dispozițiile art. 2 alin. (1) și alin. (2), art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 

69/2000, Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 108 lit. c) și lit. d), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (6) 

lit. a), alin. (7) lit. f), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

 H O T Ă R Â R E: 

 

 Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive, proprietate publică a 

Municipiului Arad, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019 se modifică și se completează după cum urmează: 

 

 Cap. I. Dispoziții Generale 

1.   Art. 1. Se modifică și va avea următorul conținut:  

Prezentul Regulament prevede organizarea și funcționarea bazelor sportive aflate în administrarea 

Biroului Baze Sportive din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad. Respectarea 

regulamentului este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază şi curăţenie, 

precum şi orice alte persoane fizice şi juridice care vizitează și utilizează bazele sportive. 

Biroul Bazele sportive urmărește realizare următoarelor obiective: 

• promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive cu 

folosință gratuită, în condițiile stabilite de acest regulament. 

• asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni și posibilități de petrecere a timpului 

liber. 

• deservirea unităților de învățământ de pe raza municipiului care manifestă interes pentru realizarea 

de activități sportive din curricula de învățământ, conform unui orar prestabilit. 

• punerea la dispoziția cluburilor, asociațiilor sportive și a oricăror persoane interesate bazele sportive 

în vederea desfășurării de activități sportive 

• găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional. 

 

2. Art. 2.  Se modifică și va avea următorul conținut 
(1) Bazele sportive aflate în administrarea Biroului Baze Sportive din cadrul Direcției Patrimoniu a 

Primăriei Municipiului Arad sunt următoarele: 

 

1) Baza Sportivă „Șega” - strada Constantin Brâncoveanu nr. 116 - 122 

2) Baza Sportivă „ICRTI”- strada Câmpul Liniștii 10 

3) Baza Sportivă „ Stadion Motorul”- C-lea Timișorii, nr.50A 



4) Baza Sportivă – Stadion Banatul- str. Cpt. Ioan Fătu, nr. 90 

5) Baza Sportivă „Gloria”- str. Dacilor, nr. 9 

6) Baza Sportivă Grădiște – Str. Gorunului, nr. 47 

 

(2) În situația în care una sau mai multe baze sportive va (vor) fi preluate, în vederea administrării de alte 

entități, decât Biroul Baze Sportive prezentul regulament va deveni inaplicabil pentru respectivele baze 

sportive de la data preluării acestora. 

 

 Cap. II. Accesul în bazele sportive 

 

3. Art. 4. Se modifică și va avea următorul conținut: 

 

(1) Programarea activităților se asigură cu plata în avans a tarifelor specificate în prezentul regulament, 

precum și a taxei pe clădire și teren stabilite în condițiile Codului Fiscal 

(2) Programarea efectivă va fi aprobată în urma sincronizării cererilor și a dovezii de plată. 

 În funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor, Administratorii Bazelor sportive 

pot limita accesul în anumite spații, semnalizând corespunzător acest lucru. Biroul Baze Sportive își 

rezervă totodată dreptul de a anula anumite programări în funcție de starea terenului de joc, lucrări mai 

ample, lucrări de mentenanță/întreținere efectuate.  Biroul Baze Sportive își rezervă totodată dreptul de 

a muta activitățile sportive (antrenamente, meciuri etc) pe o altă bază sportivă din administrare, în cazul 

în care se consideră oportun, pentru a proteja și menține calitatea terenurilor suprasolicitate. 

(3) În cazul utilizării bazei sportive pentru efectuarea antrenamentului se vor pune la dispoziție, de către 

administratorul bazei, terenul și vestiarele. 

(4) În cazul utilizării bazei sportive pentru desfășurarea/organizarea unui meci amical/oficial de fotbal, 

rugby, etc. sau pentru activități se vor pune la dispoziție, de către administratorul bazei, terenul, vestiarele 

și tribunele. 

(5) Pentru utilizarea bazei sportive în vederea desfășurării/organizării unui meci amical/oficial de fotbal, 

rugby etc. sau pentru activități, perioada minimă de utilizare este de 3 (trei) ore. 

 

4. Art. 5.  Se modifică și va avea următorul conținut: 

Accesul în incinta bazei sportive se face pe propria răspundere. Utilizatorii își asumă întreaga 

răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților bazelor sportive. 

 

5. Art. 7. Se completează și va avea următorul conținut: 

  Este interzis accesul în incinta bazelor sportive a vehiculelor, cu excepția celor  de intervenție 

și de aprovizionare. 

 

Cap. III. Utilizarea bazelor sportive 

 

6. Art. 9.  Se modifică și va avea următorul conținut: 
(1)  Programul de utilizare a bazelor sportive este: 

    08:00-22:00,  

cu excepția : 

 

                        Bazei Sportivă Gloria, care este deschisă în intervalul orar 05:00-24:00. 

 

(2) Administratorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul orar de funcționare în funcție de 

eventualele solicitări venite din partea structurilor sportive, astfel cum sunt ele definite de Legea 69/2000, 

Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare:  

 

7. Art. 10.  Se modifică și va avea următorul conținut: 

(1)  În vederea practicării de activități recreativ-sportive bazele sportive vor fi puse la dispoziția 

cetățenilor, gratuit, pe bază de programare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din prezentul regulament; 

 (2) Stadionul Gloria va fi pus la dispoziția cetățenilor, gratuit, zilnic între orele 05:00-24:00. În 

intervalele orare în care sunt activități sportive organizate/activități sportive (ex: aruncarea suliței, 

aruncarea ciocanului, manifestări sportive etc),programul va fi afișat la intrarea în Baza sportivă, 

săptămânal,  iar accesul în interiorul Bazei Sportive se va face pe propria răspundere. 

(3) Orele la care aceste baze sportive pot fi puse la dispoziția cetățenilor, în mod gratuit, se pot modifica 

în condițiile în care pe aceste baze nu se desfășoară activități sportive în mod organizat sau baza nu este 



utilizată pentru evenimente sportive. 

 

 Cap. IV. Obligațiile utilizatorului 

 

8. Art. 12. Se modifică și va avea următorul conținut : 

Utilizatorii bazei sportive sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament, care va fi 

afișat spre a fi adus la cunoștința tuturor utilizatorilor, la intrarea în fiecare dintre bazele sportive cărora 

li se aplică. Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la 

personalul bazelor sportive, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. 

Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul Bazei sportive și restricționarea timp de 1 lună 

a accesului în incinta bazelor sportive aflate în administrarea Biroului Baze Sportive din cadrul Primăriei 

Municipiului Arad. 

 

9. Art. 13. Se modifică și va avea următorul conținut: 

Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în baza 

sportivă, nerespectarea prezentului regulament, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și 

ordinea publică, vor fi semnalate agenților de pază. Personalul de pază va aduce la cunoștința cetățenilor 

prevederile prezentului regulament, iar în cazul în care nu se asigură restabilirea ordinii și liniștii publice, 

personalul de pază va alerta organele de ordine ale statului sau ale Poliției Locale, competente în a 

soluționa astfel de situații 

 

10. Art. 14. Se completează și va avea următorul conținut: 

În perimetrul bazelor sportive sunt interzise: 

1) fumatul,  

2) consumul și comercializarea semințelor. 

3) accesul pe pista de atletism și pe gazon, atât pe cel sintetic, cât și pe cel natural, cu biciclete, role, 

cărucioare( de orice tip )sau alte materiale rulante care duc la distrugerea acestora. 

4) utilizarea infrastructurii sportive în alte scopuri decât cele pentru care a fost creată. 

5) accesul copiilor cu vârsta până la 10 ani neînsoțiți de către părinți sau de către antrenor. 

6) Consumul de băuturi alcoolice.  

7) accesul persoanelor în stare de ebrietate, 

8) aruncarea gumei de mestecat pe jos.  

9) intrarea pe terenul de joc cu pantofi neadecvați suprafeței de joc.  

10) folosirea unui echipament sportiv neadecvat.  

11) folosirea unui limbaj obscen. 

12) manifestări violente. 

13) accesul părinților/însoțitorilor utilizatorilor bazelor sportive, în interiorul bazelor sportive 

pe perioada desfășurării activităților sportive, cu excepția la care se face referire la punctul 5.  

 

11. Art. 15. Se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Nerespectarea prevederilor art 14 conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după 

cum urmează:  

a) la încălcarea regulilor de art. 14 pct. 1-13, în mod repetat, utilizatorului îi va fi interzis 

accesul în incinta bazei sportive;  

b) pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive, utilizatorului îi va fi 

interzis accesul în incinta bazei sportive;  

c) la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele 

vinovate vor suporta integral paguba produsă.  

 (2) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri 

dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziția utilizatorilor, 

atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.  

(3) Personalul administrative și/sau de pază a bazei sportive va consemna printr-un proces 

verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, măsurile aplicate.  

(4) Încălcarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine 

suportarea consecințelor de către făptuitori.  

 
  

 



Cap. V. Tarife folosință baze sportive 

12. Art. 16. Se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Tarifele aplicate pentru utilizarea bazelor sportive, sunt următoarele: 

 

Baza sportivă Tarif lei/oră TVA 

inclus pentru efectuarea 

antrenamentului/alte  

activități 

Tarif lei TVA inclus pentru       

desfășurarea/organizarea unui 

meci amical/oficial de fotbal, 

rugby, etc. sau activități (3 

ore) 

Baza Sportivă Motorul Gazon sintetic 350 1.500 

Gazon natural 400 1.800 

Baza Sportivă Șega 200 1.000 

Baza Sportivă Sânicolaul Mic 400 1.800 

Baza Sportivă ICRTI 250 1.000 

Baza Sportivă Grădiște 250 1.000 

Baza Sportivă Stadion Gloria 200 Nu se organizează 

 

 

13. Cap. VI  privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo se 

abrogă. 

 
14. Cap.VII Dispoziții finale se renumerotează - Cap. VI, se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 

Art. 17. Biroul Baze Sportive își rezervă dreptul de a propune modificări asupra prezentului regulament 

ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru și își declină pe deplin responsabilitatea pentru toate 

problemele create de către utilizatori. 

Art.18 Administratorii bazelor sportive nu sunt responsabili sub nicio formă pentru accidentările și 

rănirile ce se pot produce ca urmare a utilizării terenurilor/bazelor sportive sau ca urmare a prezenței în 

baza sportivă. Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea 

de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, 

confortul sau condiția lor fizică.  

Art. 19. Administratorii bazelor sportive nu răspund de lucrurile personale/obiectele de valoare lăsate în 

vestiar cât și de cele uitate sau pierdute. 

              Art. 20 Punerea în aplicare a prezentului regulament se asigură de către administrator, respectiv Biroul 

Baze Sportive, prin  angajații cu atribuții în  acest sens. 

Art. 21 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației incidente 

în materie prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad. 

 
Art. II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019 

rămân nemodificate. 

 

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor utilizate pentru exploatarea Stadionului 

Municipal Arena Francisc Neuman. 

  

 Art. IV. Prezenta hotărârea se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică 

Locală. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR  GENERAL     

    
 

Red. Dact. O.O/O.O         Cod: PMA-S4-01 

Biroul Baze Sportive 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 72782/20.09.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Pentru buna funcționare a Bazelor Sportive este necesară actualizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a bazelor sportive. 

 

 

Având în vedere faptul că: 

- Bazele Sportive - Stadion Municipal Arena Francisc Neuman Arad și Bazinul de înot de polo,  au 

fost predate în administrare către S.C. Recons S. A.;  

- Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive nu este actualizat; 

- Este necesară modificarea orelor de utilizare a bazelor sportive în corelare cu solicitările transmise 

Biroului Baze Sportive; 

- Este necesară actualizarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive pentru       

desfășurarea/organizarea de antrenamente, meci amical/oficial de fotbal, rugby, etc. sau alte 

activități în corelare cu cheltuielile de funcționare; 

 

 

 

PROPUN 

 

- Modificarea Hotărârii Consiliului Municipiului Arad nr. 204/2019, privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a bazelor sportive; 

- Abrogarea Hotărârii Consiliului Municipiului Arad nr. 414/2020, privind aprobarea tarifelor 

utilizate pentru exploatarea Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, prin completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a bazelor sportive proprietate publică a Municipiului Arad, în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad; 

- adoptarea de către Consiliu Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind modificarea 

„Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive” 

  

 

 

 

 

p.PRIMAR, 

Călin Bibarț 

VICEPRIMAR 

Lazăr Faur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD                                                         

DIRECŢIA PATRIMONIU                                            

BIROUL BAZE SPORTIVE                              

Nr. 72784/20.09.2022                                                              

 

RAPORT 

al serviciului de specialitate 

 

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 72782/20.09.2022, a domnului Călin Bibarț, 

Primarul Municipiului Arad 

 

Obiect  

Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: Regulament de organizare și 

funcționare a bazelor sportive  

 

Situația actuală 

10. BAZĂ SPORTIVĂ STADION MOTORUL 

Baza sportivă „Stadionul Motorul” este situată în Municipiul Arad, C-lea Timișorii, nr.50A 

și are în componență următoarele active: corpul de clădire Pavilion administrativ sportiv, două terenuri de 

fotbal (gazon artificial + gazon natural) și tribunele fixe și mobile cu gradene din schelet metalic și scaune 

din plastic.   

Pavilionul administrativ sportiv este o clădire tip parter construită în sistem modular, având 

în componență următoarele spații: vestiarele pentru jucători, arbitrii și antrenori, unde sunt amenajate 

cabinele cu duș și grupurile sanitare; biroul administrativ cu grupul sanitar și spălătoria pentru întreținerea 

echipamentului sportiv. Lângă această clădire se află amplasată Centrala termică prevăzută cu echipament 

tehnologic și instalație de utilizare de gaze naturale pentru furnizarea agentului termic de încălzire și 

prepararea apei calde menajere. 

Clădirile menționate sunt racordate la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, 

canalizare menajeră și gaze naturale. 

11. BAZĂ SPORTIVĂ ȘEGA 

Baza sportivă Șega Arad este situată în Arad, strada Constantin Brâncoveanu nr. 116 - 122 

(cartier Bujac) și are în componență următoarele active: corpul de clădire vestiare jucători, un teren de 

fotbal (gazon sintetic). 

Vestiarul jucători, este o construcție tip parter din pereți de panouri tip sandwich-ondatherm, 

cu structura de rezistență din stâlpi și fundație de beton, acoperișul tip șarpantă într-o apă din panouri 

ondatherm pe schelet metalic. 

Construcția parter are dimensiunile de 41,85 m x 9,30 m, având în componență o cabină-portar, 

un birou-administrativ, cabină-centrală termică cu evacuare liberă (racord la coșul de fum), două vestiare 

pentru jucători, două băi prevăzute fiecare cu șase dușuri, un vestiar pentru arbitri și baie cu două dușuri, 

trei grupuri sanitare, cabinet medical cu grup sanitar, două săli de forță și magazie pentru echipamentul de 

joc și depozit pentru unelte de întreținere a terenului de sport.  

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, 

canalizare menajeră și gaze naturale. 

12. BAZĂ SPORTIVĂ ICRTI 

Terenul de sport „ICRTI” situat în Arad, strada Câmpul Liniștii 10, în cartierul Poltura - zona 

de intersecție a străzilor Livezilor și Câmpul Liniștii. 

În perimetrul acestui amplasament sunt amenajate două terenuri de fotbal cu gazon natural. 

De asemenea, pe centrul laturii de sud-vest, dinspre carosabilul străzii Câmpul Liniștii și a 

liniilor CF Arad-Pecica, se află amplasată  clădirea vestiare jucători construită în sistem modular (8x4) cu 

dimensiunile de 32,00mx4,00m și care are în componență următoarele compartimente: 

- 3 vestiare modulare identice pentru jucători; 

- 1 modul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar. 

De asemenea, cele 3 compartimente-vestiare jucători sunt prevăzute fiecare cu: un grup 

sanitar (o cabină WC, două pisoare și un lavoar), 2 cabine de duș (cu câte 2 baterii de duș și un sifon de 

pardosea), 2 boilere electrice cu capacitatea de 100 l pentru prepararea apei calde menajere vestiare 

jucători, iar modulul vestiar antrenori-birou administrativ și cabină portar este prevăzut cu un grup sanitar 

(o cabină WC, pisoar și lavoar) și un boiler electric cu capacitatea de 100 l. 

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, 

canalizare menajeră și gaze naturale. 



 

13. BAZĂ SPORTIVĂ STADION BANATUL 

Terenul de sport Sânicolaul Mic este situat în Municipiul Arad – cartierul Sânicolaul Mic, str. 

Cpt. Ioan Fătu, nr. 90. În  incinta imobilului este amenajat un teren de fotbal cu gazon natural și un corp de 

clădire, cu dimensiunile de 24m x 6m, pe structură de rezistență din schelet metalic cu închideri din panouri 

ondatherm, învelitoare lindab și tâmplărie geam termopan  având în componență două vestiare jucători, 

vestiar arbitri, birou administrativ – cabină portar, depozit unelte și centrală termică.  

Clădirea menționată este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, energie electrică, 

canalizare menajeră și gaze naturale. 

14. BAZĂ SPORTIVĂ GLORIA 

Stadionul Gloria este situat în Municipiul Arad – în zona centrală a orașului în vecinătatea 

malului Mureșului, str. Dacilor, nr. 9. 

Arena existentă este compusă din stadionul propriu zis, pista de atletism, sala de gimnastică + 

vestiare pentru atletism și clădirea fostelor vestiare și spațiu pentru tribune, platforme pentru aruncarea 

ciocanului, suliței, discului, groapă cu nisip pentru sărituri, clădire tribune + vestiare, clădirea anexă, 

platforme, parcaje, spații verzi și gard împrejmuitor împreună cu puncte de acces. Clădirea menționată 

(tribunele + vestiare și clădirea anexă) este racordată la rețelele de utilități pentru apă rece, canalizare 

menajeră și energie electrică. 

15. BAZĂ SPORTIVĂ GRĂDIȘTE 

  Terenul de sport Grădiște este situat în Municipiul Arad – Grădiște, str. Gorunului, nr. 47. 

În  incinta imobilului este amenajat un teren de fotbal cu gazon natural. 

Având în vedere faptul că: 

- Bazele Sportive - Stadion Municipal Arena Francisc Neuman Arad și Bazinul de înot de polo,  au 

fost predate în administrare către S.C. Recons S. A.;  

- Regulamentul de organizare și funcționare a bazelor sportive nu este actualizat; 

- Este necesară modificarea orelor de folosință a bazelor sportive în corelare cu solicitările 

transmise Biroului Baze Sportive; 

- Este necesară actualizarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive pentru       

desfășurarea/organizarea de antrenamente, meci amical/oficial de fotbal, rugby, etc. sau alte 

activități în corelare cu cheltuielile de funcționare; 

 

                                                             PROPUNEM  

- Modificarea Hotărârii Consiliului Municipiului Arad nr. 204/2019, privind Regulamentul de 

organizare și funcționare a bazelor sportive; 

- Abrogarea Hotărârii Consiliului Municipiului Arad nr. 414/2020, privind aprobarea tarifelor 

utilizate pentru exploatarea Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, prin completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare si functionare a bazelor sportive proprietate publică a Municipiului Arad, în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad; 

- adoptarea de către Consiliu Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind modificarea 

„Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive” 

 

 

 Nume prenume  Funcția  Semnătura Data 

 Ștefan Szuchanszki Director Executiv   

 

 
Oana Oprean Șef Birou   

Întocmit Lucian Hațegan Referent    

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

tarife pentru utilizarea Bazelor Sportive 

 

 În vederea stabilirii tarifelor de utilizare s-a ținut cont de următoarele : 

 

1. Cheltuieli întreținere gazon 460.000 lei (contract lucrări de  întreținere suprafețe 

gazonate și teren sintetic).  

 Din contractul subsecvent pe anul 2021 au fost cheltuiți pentru materiale întreținere gazon 

( nisip, sămânță, îngrășământ foliar și îngrășământ granulat, tratamente anti-dăunători), cheltuieli 

irigații, intervenții prompte înainte și după meci (remedierea suprafeței gazonate), supra-

însămânțare gazon, aerare suprafață de joc, cheltuieli cu personalul, uzură utilaje,                  

valoarea de  343.858,83 lei. 

 

Total = 28.654,90 lei lunar /30 zile = 955,16 lei/zi + 10 % uzură utilaje = 1.050,68 lei/zi  

 

2. Cheltuieli cu Servicii de curățenie   

- 300.000,00 lei/an (contract servicii curățenie).  Din contractul subsecvent pe anul 2021 au 

fost cheltuiți pentru curățenie 213.942,96 lei. 

Total = 17.828,58 lei lunar /30 zile = 594,29 lei/zi 

 

3.  Cheltuieli cu utilitățile la Bazele Sportive anul 2020 

Baza Sportivă MOTORUL ICRTI SEGA 

SANICOLAUL 

MIC GLORIA VOINICILOR 

Total 

lei 

Apa/Canal 6.048,25 17.256,62 4.063,89 2.824,03 19.808,67 3.502,64 53.504,10 

Energie 

electrică 28.305,07 1.850,02 2.109,55 2.890,24 5.830,60   40.985,48 

Gaze 

naturale 12.652,83 7.818,37 17.484,13 7.256,64   14.465,52 59.677,49 

Salubrizare 65.044,85 13.173,17 13.173,17 13.730,85 13.544,96 13.173,17 131.840,17 

Paza 90.251,88 90.251,88 120.335,85 90.251,88 120.335,85 90.251,88 601.679,22 

TOTAL 202.302,89 130.350,08 157.166,59 116.953,64 159.520,08 121.393,22 887.686,50 

 

    Cheltuieli cu utilitățile la Bazele Sportive anul 2021 

  MOTORUL ICRTI SEGA 

SANICOLA

U GLORIA 

VOINICILO

R Total 

Energie 

electrică 28.885,10 2.027,72 2.234,98 4.112,48 2.314,26 1.713,83 41.288,37 

Gaze 

naturale 19.532,95 14.956,71 37.377,64 15.488,03  27.721,38 115.076,72 

Apa/Canal 4.752,46 29.583,06 6.472,55 4.169,75 22.088,53 4.862,79 71.929,14 

Salubrizare 36.002,38 12.156,64 12.156,64 12.686,76 12.628,32 12.156,64 97.787,38 

Paza 96.336,02 96.336,02 

127.808,8

6 96.336,02 

127.808,8

6 96.336,02 640.961,80 

Curățenie 35.657,16 35.657,16 35.657,16 35.657,16 35.657,16 35.657,16 213.942,96 

TOTAL 221.166,06 

190.717,3

2 

221.707,8

3 168.450,20 

200.497,1

3 178.447,82 

1.180.986,3

7 

 

Pentru plata utilităților la bazele sportive s-a plătit în medie 3.235,50 lei/zi. 

 

4. Cheltuieli cu reparații și întreținere construcții la bazele sportive -  550.000,00 lei/an 

(contract de lucrări).  Din contractul subsecvent pe anul 2021 au fost cheltuiți pentru reparații și 

întreținere construcții și instalații baze sportive 528.229,84 lei TVA inclus. 

 

Total = 44.019,15 lei lunar /30 zile = 1.467,30 lei/zi  

 

5.  Cheltuieli pregătire teren pentru meci 

 - 6 ore tuns gazon *4 l/oră carburant = 24 litri X 8,95 lei=214,8 lei 

 - 4 ore tăvălugit/aerat * 4 l/oră carburant = 16 litri X 8,95 lei = 143,20 lei 

 - vopsea de tușă 12 lei/litru * 28 litri = 336 lei 



 - 10 % uzură utilaje 

         Total = 694 lei/eveniment + 10 % uzură utilaje = 763 lei/eveniment 

6. Cheltuieli consum nocturnă 

- 1 oră * 13 kwh/oră = 13 kwh * 1,54 lei = 20,00 lei/oră 

  

Totodată ținând  cont de prevederile art.3 din cuprinsul legii 69/2000,  Legea educaţiei fizice şi 

sportului : 

 (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 performanţă 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 vârstă preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârstă condiţii 

pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale. 

    (3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru practicarea 

educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap*) fizic, senzorial, psihic şi mixt, în 

scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să 

permită sportivilor cu handicap*) participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate 

lor. 

 

Luând în calcul toate cele de mai sus,  pentru funcționarea Bazelor Sportive și promovarea 

sportului prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive, în condițiile stabilite de 

acest regulament, asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni și posibilități de 

petrecere a timpului liber, conform unui orar prestabilit, precum și punerea la dispoziția 

cluburilor, asociațiilor sportive și a oricăror persoane interesate bazele sportive în vederea 

desfășurării de activități sportive,  găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și 

internațional, se impune aplicarea următoarelor tarife de utilizare a Bazelor Sportive: 

 

 

 

Baza sportivă Tarif lei/oră TVA 

inclus pentru 

efectuarea 

antrenamentului/alte 

activități 

Tarif lei TVA inclus pentru       

desfășurarea/organizarea 

unui meci amical/oficial de 

fotbal, rugby, etc. sau alte 

activități (3 ore) 

Baza Sportivă Motorul Gazon sintetic 350 1.500 

Gazon natural 400 1.800 

Baza Sportivă Șega 200 1.000 

Baza Sportivă Sânicolaul Mic 400 1.800 

Baza Sportivă ICRTI 250 1.000 

Baza Sportivă Grădiște 250 1.000 

Baza Sportivă Stadion Gloria 200 Nu se organizează 

 

 

 

 

Numele si prenumele Funcția  Semnătura Data 

Ștefan Szuchanszki Director executiv   

Oana Oprean Șef Birou   

Lucian Hațegan Referent   


