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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu 

gazon sintetic situat în municipiul Brad,  pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 101/165/08.08.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a 

terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad,  pe strada Aleea Privighetorilor, 

județul Hunedoara ;    

 În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 484 şi art. 485 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. c și d, alin. 6 lit. a pct.1,5,6 și pct. 9, şi art. 45 alin. 

3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, ale  

art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

Art. 1.– Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon 

sintetic situat în municipiul Brad,  pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara, conform 

Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. –   (1) - Prezenta hotărâre  poate fi contestată în termen de 15 zile de la afişare, în 

conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată. 

                  (2) - După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat 

hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

 Art. 3. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, 

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi 

Privat. 

          Art.  4. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

-  Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

 

                                                  

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR 

Florin Cazacu 
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Nr.  101/165/08.08.2017 

 E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare şi funcţionare a 

terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad,  pe strada Aleea 

Privighetorilor, județul Hunedoara  

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2015 s-a aprobat obiectivul de investiții  

"AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA" a cărui valoare estimată a lucrărilor a fost de 

3.730,11 mii lei inclusiv TVA din care C+M = 2.725,46 mii lei inclusiv TVA.  

Amenajarea susmenționată a cuprins două obiective: 

1.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ȘI HANDBAL; 

2.AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL, BASCHET ȘI FOTBAL TENIS, 

VESTIAR. 

Pentru degrevarea bugetului local de unele cheltuieli din venituri proprii,  s-a încercat 

accesarea unei finanţări din fonduri europene nerambursabile, situaţie în care obiectivul propus ar fi  

beneficiat de îmbunătăţiri semnificative.  

Datorită faptului că accesarea acestor fonduri nu a fost posibilă, s-a propus realizarea 

investiției în două etape, astfel încât valoarea lucrărilor să poată fi susţinută în totalitate de la 

bugetul local. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2016 s-a  aprobat Devizul general pentru 

obiectivul de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT MINIFOTBAL ȘI HANDBAL”, 

municipiul Brad, județul Hunedoara,  cu o valoare totală de 529,100 lei  inclusiv TVA  din care 

C+M = 521,400 lei inclusiv TVA. 

În data de 27.06.2017 a avut loc recepția terenului de sport cu gazon sintetic și împrejmuire 

încheindu-se procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18.055/27.06.2017. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor recreative, sportive  cât și pentru organizarea unor 

diverse evenimente, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului și a creșterii numărului de practicanți 

este necesar și oportun a se aproba  acest regulament de organizare care să instituie regulile de 

conduită ale participanţilor la activităţi, precum şi obligaţiile personalului care asigură întreţinerea 

spaţiilor şi funcţionarea dotărilor puse la dispoziţia publicului. 

Totodată este justificată instituirea şi perceperea unei taxe speciale de utilizare a dotărilor 

existente, care să compenseze cheltuielile proprii ale contului. Acest buget va fi inclus în bugetul 

local al Municipiului Brad la cap. 67- Cultură, recreere, religie, subcapitol 67.02.05 – Servicii 

recreative şi sportive.  

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului 

de hotărâre în forma prezentată. 

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 484 şi art. 485 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale 

art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 



 

 


