
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

                                                  H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 139/2017   

privind modificarea și completarea Anexei la  H.C.L. nr. 113/2017 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 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.139/164/26.10.2017 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 138/165/26.10.2017 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 113/2017 privind 

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

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

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 142/526/25.10.2017,  

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 110/167/25.10.2017 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 86/168/25.10.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.110/169/25.10.2017 al 

comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement;  raportul nr. 119/170/26.10.2017 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

şi raportul nr. 113/171/26.10.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat, servicii publice şi comerţ;    

   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,  precum și ale  

art. 484 şi art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

Art. I.  – Anexa la H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea  Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad,  

pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara  se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 



 

1. La art.18, după lit. c  se introduce o nouă literă, litera d cu următorul cuprins: 

 „d) la solicitare, copii până la 14 ani, între orele 14,00 – 17,00, de luni până 

vineri, cu acces gratuit, cu condiția să fie însoțiți de părinți, tutori sau alți aparținători. În 

acest interval de timp, de regulă, va fi prezent, la teren, un reprezentant al Primăriei 

Brad”; 

2. Art. 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 19. Utilizatorii prevăzuţi la art. 18 lit. a) şi b) din prezentul regulament, au 

acces în incinta terenului de sport de pe Aleea Privighetorilor numai în prezenţa 

cadrului didactic și/sau a antrenorului. În aceste situaţii, cadrele didactice şi antrenorii 

răspund de acţiunile şi faptele acestora.  

 Utilizatorii prevăzuţi la art. 18 lit. c) din prezentul regulament, au acces în baza 

sportivă numai în urma unei programări ferme, a achitării taxei de utilizare a terenului 

de sport și preluarea în baza unui proces verbal a bunurilor din dotarea bazei sportive.  

 Procesul verbal este anexă la Regulamentul  de organizare și funcționare a 

terenului de sport cu gazon sintetic de pe Aleea Privighetorilor și se referă la accesul în 

baza sportivă a tuturor categoriilor de utilizatorii.” 

 Art. II. - Celelalte articole ale H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea  

Regulamentului  de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat 

în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara rămân 

neschimbate. 

Art. III.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. IV. – 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. V.  -   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.                                                
 

                                                                          Brad, 26.10.2017   

 

 

                                                                             

                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR 

                               Ioan Hărăguș                                                                              Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”,   
 


