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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor
Din punct de vedere al oportunității

Complexul Sportiv Sala Sporturilor a fost transmis în baza H.C.L. nr. 219 din
18.12.2015 în administrarea CSM Roman și cuprinde o bază sportivă compusă din Sala
Sporturilor, Bazinul de Înot, un teren de minifotbal cu nocturnă și două terenuri de tenis cu
nocturnă.
Complexul este utilizat de secția de handbal a CSM Roman, pentru activitatea
sportivă de performanță, iar ocazional de publicul practicant de sport.
Pentru organizarea și funcționarea Complexului Sportiv Sala Sporturilor și pentru
reglementarea accesului beneficiarilor se impune adoptarea unui Regulament specific, care
să vină cu norme unitare pentru buna desfășurare a activității.
În vederea protejării bunurilor ce compun obiectivele Complexului și a ordinii și
liniștii publice, este necesară stabilirea unor sancțiuni, care să fie aplicate de Poliția Locală.
Din punt de vedere al legalității

Regulamentul propus a fost aprobat de Consiliul de Administrație al CSM Roman
prin Hotărârea de Consiliu de Administrație nr. 27 din 24.05.2018, adoptată în conformitate
cu prevederile H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015.
Regulamentul se fundamentează pe baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 868 din Noul Cod Civil, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, precum și ale Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001R, modificările
şi completările ulterioare.
Din punct de vedere al legalităţii, aprobarea acestui regulament este de competenţa
autorităţii deliberative a municipiului Roman.
Pentru toate aceste motive, apreciem ca legal şi oportun acest proiect de hotărâre.
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