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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 21.00 la ora 22.00, pentru
terenul  de  minifotbal,  Consiliul  de  Administrație  al  CSM Roman  a  hotărât
aprobarea  modificării  programului  de  funcționare  cu  publicul  până  la  ora
22.00  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.

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. 

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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