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Nr. 	din  „LF,oc.,  2021 

Privind: folosirea gratuită  a terenurilor de sport din incinta unităţilor de 1nvăţământ din 
Municipiul Tecuci in afara orelor de program. 

Iniţiator: Lucian - Grigore Costin, Primarul municip,iului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de 'inregistrare şi data depunerii proiectului: ŞĂ2( /7, £7 6. 	2021; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  din 

data de 	26-, 	- 	2021; 
Având in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr3-.9(.(0.c; 2021; 
raportul de specialitate 'intocmit Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, 

Inregistrat sub nr.3.250,9 7-06.  2021;  
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	  

in baza dispoziţ.iilor art. 129 alin 1, alin 2, alin 7 lit. c,e,f, art.139 alin 1 şi art. 196 alin 1 
lit. a din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  începând cu data de 01.07.2021 folosirea gratuită  de către tinerii 
de până  la 18 ani, cu domiciliul din zona unităţilor de Invăţărnânt preuniversitar de stat, a 
terenurilor de sport din incinta acestora. Utilizarea va fi permisă  in afara orelor de program şi in 
perioada vacanţelor. 

Accesul pe terenurile de sport se va face sâmbăta,duminica i in timpul vacanţelor in 
intervalele 10.00-13.00 ; 16.00 — 18.00 in perioada 01.11 — 31.03 şi 08.00 — 13.00 ; 16.00-21.00 
in perioada 01.04-31.10. in zilele in care se desfăşoară  ore de curs, examene, concursuri sau alte 
activităţi iniţiate de instituţia de invăţământ sau de autoritatea locală  nu este permis accesul decât 
la o oră  după  finalizarea acestora i nu mai târziu de orele 18.00 in perioada 01.11 — 31.03 şi 
21.00In perioada 01.04-31.10. 

Art.2. Accesul copiilor se va face pe terenurile de sport ale unităţilor de invăţământ 
ce vor fi indicate prin mesajul „ Teren de sport cu acces liber„, urmând ca Poliţia locală  să  
asigure patrulare în zonele respective. 

Art.3. Pe terenurile de sport, cu acces liber se vor desfăşura numai activităţi cu 
caracter sportiv, insemnând activitate fizică  desfăşurată  individual, 1n grup sau pe echipe, 
menite să  Intărească  condiţia fizică  a participanţilor sau practicat în scop recreativ. 

Art.4. Este interzis accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor 
in incinta terenurilor de sport. 

Art.5.Accesul utilizatorilor pe terenurile de sport se va face pe propria răsptmdere a 
părinţilor / reprezentanţilor legali ai copiilor. 

Art.6. Unităţile de Invăţământ vor stabili programul de acces in funcţie de evenimentele 1n 
care unitatea este implicată  i are dreptul de a interzice accesul i evacuarea imediată  a 
persoanelor care nu respectă  prevederile prezentei hotărâri precum i normele de conduită  
prevăzutein regulamentele unităţilor de invăţământ. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.8. Prezenta hotărâre,<Cfirc4MUnicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci 

PREŞEETE (DE ŞEDINT4 
/7-;t17-7/7ţ7 ( 7̀j- }- c\ 

Contrasernnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. George Lucian Borsah 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.3ŞO  din 	,  2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităţilor de 
invăţământ Municipiul Tecuci in afara orelor de program. 

Statul recunoaşte i stimulează acţiunile organizatorice i de promovare a educaţiei fizice 
sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele 
neguvernamentale de profil in invăţământ, precum i in alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit 
reglementărilor legale. 

In municipiul Tecuci funcţionează 8 şcoli gimnaziale, 3 colegii naţionale şi 2 licee 
tehnologice, unităţi şcolare preuniversitare care deţin terenuri pentru activităţile sportive reglementate 
in programa şcolară. Faptul că activităţile sportive reprezintă o sursă de sănătate pentru copii 
tineri, se impune ca după orele de cursuri aceştia să fie atraşi către latura sportivă. Datorifă 
sedentarismului şi a regimului alimentar defectuos tot mai mulţi copii ş tineri au deficienţe de 
sănătate, tendinţe spre obezitate. 

Toate unităţile de invăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-infiinţate, au obligaţia 
să dispună sau să aibă acces la bazele i instalaţiile sportive, pentru a permite desfăşurarea lecţiilor de 
educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii. 

Tinând cont că odată cu apariţia pandemiei de SAR COV2 incepând din luna martie 2020, 
activităţile sportive sau de recreere au fost mult diminuate, până chiar la suspendare in anumite 
perioade, se impune a crea cadrul necesar de Indrumare a copiilor spre activităţi în aer liber ce au 
menirea să asigure un climat sănătos de creştere i dezvoltare. 

Imobilele in care işi desfăşoară activităţile unităţile de Invăţământ aparţin domeniului public al 
municipiului Tecuci. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre in forma 
propusă. 

Primar, 
Lucia~5,Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PIVAT 

Nr. 3290,9  din 	/7z. 	. 	2021 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităţilor de 
invăţământ din Municipiul Tecuci 1n afara orelor de program 

Potrivit prevederilor art.129 alin 2 lit. c i d din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public 

prival al comunei, oraşului sau municipiului şi gestionarea serviciilor de interes local. 
Imobilele cu destinaţie teren de sport, aferente unităţilor de Invăţământ publice 

din municipiul Tecuci, aparţin domeniului public al localităţii. 
In baza art. 129 alin 7 lit. c,e şi f, consiliul local asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea, tineretul şi sportul. 
Având in vedere cele de mai sus consider ca proiectul de hotărâre indeplineşte 

condiţiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU ADPP 
Ing. Lu,cian Gradea 


