
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
     

 H O T A R A R E 
privind aprobarea Regulamentului de  funcționare și a taxelor de utilizare a 

terenului de fotbal din satul Mătești, comuna Săpoca 
 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub                         
nr. 57/26.02.2019; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 58/26.02.2019.; 
 -raportulconsilierului juridic, înregistrat sub nr. 59/26.02.2019; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale modificata si 
completata de Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 63/2010, aprobata prin legea 
nr. 13/2010; 

-prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180 din 11.04.2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare., cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. ,,c,, , alin. 6 lit ,,a,, pct.4, 5,10 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu  modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 In temeiul art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
H O T A R A S T E: 

 
 

 Art.1.- Se aprobă Regulamentul de  funcționare și a taxelor de utilizare a 
terenului de fotbal din satul Mătești, comuna Săpoca potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
cu sprijinul compartimentelor de specialitate iar secretarul comunei o va aduce la 
cunostinta publica si o va comunica compartimentelor, institutiilor si autoritatilor 
interesate.  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
POPA CONSTANTIN 

 
Nr.   17                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 27 MARTIE 2019                                                                              SECRETAR, 
                                                                                                                Maria-Tania Barchizeanu 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
27.03.2019 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 
abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în funcție și  11 consilieri prezenți la 
ședință. 



Anexa la HCL nr. 17/27.03.2019 
 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE ȘI TAXE DE UTILIZARE 
A TERENULUI DE FOTBAL  AFLAT ÎN SATUL MĂTEȘTI,  

COMUNA SĂPOCA, JUDEȚUL BUZĂU 
 
 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 
 

Art.1. Regulamentul de organizare si funcționare a terenului de sport aflat 
aflate in administrarea U.A.T. comuna Săpoca, județul Buzău, cuprinde 
norme de organizare și funcționare a bazei sportive, in temeiul Legii 
administrației publice locale nr.215/200l, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare si Legea educației fizice si a sportului nr.69/2000, cu 
modificările si completările ulterioare, precum și a legislației specifice 
incidente în materie ( reglementări fiscale, norme sanitare și de protecție a 
muncii).  
Art.2.(1) Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru 
administratorul bazei, pentru personalul de întreținere si curățenie, pentru 
sportivi, profesori, elevi, părinți, spectatori si oricare alte persoane care vin in 
contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive.  
(2) In măsura în care prin dispoziții ulterioare nu se prevede contrar, prin 
administratorul bazei se înțelege Primăria comunei Săpoca, prin 
reprezentanții săi legal desemnați.  
Art.3. In incinta bazei se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv . 
In mod excepțional, cu aprobarea Primarului comunei Săpoca pot avea loc si 
alte activități de interes public.  
Art.4. Obiectivele funcționarii bazei sportive sunt:  
a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, 
național;  
b) deservirea în mod gratuit a unităților de învățământ de pe raza 
localității in realizarea planului cadru de învățământ, conform unui orar 
prestabilit pentru terenul sintetic aflat în satul Mătești, comuna Săpoca. 
c) desfășurarea pe stadionul comunal a unor competiții sportive (fotbal) de 
interes local, județean sau național.  
d) deservirea activităților in interesul comunității aprobate de Consiliului 
Local al comunei Săpoca.  
e) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma 
de organizare sau identitate juridica, conform planificării.  

 
CAPITOLUL 2 - CONDITII DE UTILIZARE 

Art.5.  
Terenul de fotbal cu gazon sintetic aflat în satul Mătești, comuna Săpoca 
poate fi utilizat conform prezentului regulament.  
Art.6. Utilizatorii prevăzuți la art. 4 litera b) din prezentul regulament, care 
se prezintă intr-un cadru organizat au acces numai in prezenta cadrului 
didactic. In aceste situații cadrele didactice își asuma răspunderea pentru 
întreaga activitate a acestora.  
Art.7.  
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (antrenori, sportivi, elevi, cadre 
didactice, spectatori) au următoarele obligații:   



 


	H O T A R A R E

