ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 21.08.2018
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
al Complexului Sportiv Sala Sporturilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 15348 din 13.08.2018 înaintată de
către domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 15349 din 13.08.2018 al C.S.M. Roman;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 21.08.2018 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. __ din
21.08.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din
21.08.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile 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 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 6, lit. ”a”, pct. 6, ale
art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea aliniatului 2 al articolului 16 din anexa
nr. 1 la H.C.L. nr. 145 din 27.06.2018 - Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor, care va avea următorul
conținut:
„Art. 16 (2) Programul de funcționare pentru obiectivele Complexului
Sportiv Sala Sala Sporturilor este următorul:
a) pentru Bazinul de Înot conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.
nr. 147 din 2012;
b) pentru Sala Sporturilor, de luni până duminică între orele 07 00–22 00;

c) pentru terenul de minifotbal, de luni până duminică între orele 0800–22 00
d) pentru terenurile de tenis, de luni până duminică între orele 0800–2200;
Art. 2. Se aprobă modificarea punctului b) din anexa 1 a Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor (anexa
nr. 1 la H.C.L. nr.145 din 27.06.2018) care va avea următorul conținut:
„b) pentru Terenurile de tenis de lângă Sala Sporturilor:
 25 lei/ oră pe timp de zi;
 50 lei/ oră în nocturnă;
 abonament pe timp de zi: - 200 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile
 400 lei pentru 20 ore, valabil pentru 30 zile
 600 lei pentru 30 ore, valabil pentru 30 zile
- abonament în nocturnă – 400 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile
 800 lei pentru 20 ore, valabil pentru 30 zile
 1.200 lei pentru 30 ore, valabil pentru 30 zile”
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 145 din 27.06.2018 rămân
neschimbate.
Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile specializate va duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi
autorităţilor şi persoanelor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor referitoare la
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala
Sporturilor
Potrivit art. 36, alin. (5), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001R, Consiliul Local
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice
de interes local, în condiţiile legii.
Prin H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
ROMAN (C.S.M. ROMAN), instituţie publică, cu personalitate juridică de interes
local a municipiului Roman, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Roman, CSM Roman administrează baza sportivă ce constituie Complexul Sportiv
Sala Sporturilor.
Pentru desfășurarea eficientă a activităților în cadrul Complexului, în urma
solicitărilor clienților de extindere a programului de funcționare cu publicul pentru
baza sportivă, respectiv de la ora 2100 la ora 2200, pentru terenul de minifotbal,
Consiliul de Administrație al CSM Roman a hotărât aprobarea modificării programului
de funcționare cu publicul până la ora 2200 pentru terenurile de tenis, Sala Sporturilor
și terenul de minifotbal.
De asemenea Consiliul de Administrație a aprobat corectarea unei erori
materiale privind tariful de acces în nocturnă pentru terenurile de tenis din cadrul
Complexului Sportiv Sala Sporturilor, în loc de suma de 50 lei, eronat a fost trecută
suma 40 lei.
Proiectul a urmat procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr.
52/2003R privind transparența decizională în administrația publică, documentul fiind
publicat, în data de 31.07.2018, pe site-ul Municipiului Roman:
www.primăriaroman.ro, la rubrica Consultări publice/ dezbateri.
Nu au fost depuse propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu
privire la proiectul de hotărâre sus-menţionat.
Având în vedere prevederile Legii educației fizice și a sportului – Legea nr.
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii administrației publice
locale – Legea nr. 215/2001R, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cele sus menționate, supunem spre dezbatere si aprobare modificările la prezentul
Regulament.
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Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 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.
Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local, programul de funcționare
cu publicul a fost stabilit până la ora 2100 pentru Sala Sporturilor, terenul de
minifotbal și terenurile de tenis.
În urma mai multor solicitări venite din partea beneficiarilor, de
prelungire a programului cu publicul, Consiliul de Administrație al CSM Roman
a aprobat modificarea programului, de la ora 2100 la ora 2200 pentru terenul de
minifotbal, terenurile de tenis și Sala Sporturilor. Cu prilejul analizării acestei
propuneri s-a constat o eroare materială privind tariful în nocturnă pentru
terenurile de tenis și s-a aprobat corectarea acesteia, tariful fiind de 50 lei, și nu
de 40 lei cum a fost greșit menționat.
Din punct 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 și aprobat
de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 145 din 27.06.2018

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.
Modificările propuse au fost aprobate de Consiliul de Administrație al
CSM Roman, prin Hotărârea nr. 31 din 19.07.2018 și Hotărârea nr. 32 din
27.07.2018. Prin cele 2 hotărâri se modifică, în urma mai multor solicitări venite
din partea beneficiarilor, programul de funcționare cu publicul, de la ora 2100 la
ora 2200 pentru terenul de minifotbal, terenurile de tenis și Sala Sporturilor, și se
corectează o eroare materială privind tariful de acces în nocturnă la terenurile de
tenis, tariful este de 50 lei, și nu de 40 lei.
Proiectul a urmat procedura de consultare publică, în conformitate cu
Legea nr. 52/2003 R privind transparența decizională în administrația publică,
documentul fiind publicat, în data de 31.07.2018, pe site-ul Municipiului
Roman: www.primăriaroman.ro, la rubrica Consultări publice/ dezbateri.
Nu au fost depuse propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare cu privire la proiectul de hotărâre sus-menţionat.
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.

Director CSM Roman
Constantin-Costea CUDALB

