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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 263 din data de 05.10.2018 

privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar administrate de către Consiliul Local al  Municipiului  Buzău 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; 
Având în vedere  

           - expunerea de motive a primarului, înregistrată sub 
nr.306/CLM/05.10.2018 pentru aprobarea utilizării bazelor sportive ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local 
al  Municipiului  Buzău; 

   -raportul Directiei Poliţiei Locale a municipiului Buzău nr. 29184    
/05.10.2018; 

         - avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-

culturale, culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

 - avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, art. 6, alin. (9) şi art. 78, alin (1) din Legea nr. 

69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Strategia naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, pct. 2.6 

– Sănătate, sport și recreere; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6 pct. 5) şi 6), art. 45, alin. (1) şi  
art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1- Prezenta hotărâre se aplică tuturor unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Buzău 

care dispun de baze materiale sportive în aer liber, cu excepţia unităților de 

învăţământ preşcolar. 
Art. 2 - (1) Accesul gratuit la bazele materiale sportive prevăzute la 

art. 1 este permis tuturor copiilor (persoane care nu au împlinit 18 ani), 
domiciliaţi în municipiul Buzău sau care studiază la o unitate de învăţământ 
de pe raza municipiului Buzău, denumiţi în continuare utilizatori, în scopul 
desfășurării de către aceștia a oricărei forme de activitate fizică menite, 
printr-o participare organizată sau independentă, să exprime și să dezvolte 
condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate. 

             (2) Desfășurarea activităților menționate la alin. 1 este 
permisă cu condiția respectării desfășurării normale a programelor și 
activităților de învățământ specifice unității de învățământ căreia îi aparține 
baza materială sportivă și numai în perioada zilei care asigură lumina 
naturală.  

              (3) Este interzisă desfășurarea altor activități, în afară de 
formele de activitate fizică prevăzute la alin. 1. 

Art. 3 - (1) Pe timpul desfășurării activităților menționate la art. 2, alin. 
1, în incinta bazei materiale sportive este obligatorie prezența a cel puțin 
unui polițist local, care are datoria să asigure un climat de ordine și 
siguranță publică. 
                     (2) Accesul utilizatorilor la bazele materiale sportive ce 
formează obiectul prezentei hotărâri se face pe propria răspundere, 
stabilită conform legislației civile în vigoare. 
         Art. 4

  
Sancţiuni- 

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta hotărâre se 
sancționează cu aplicarea unei amenzi contravenționale cuprinse intre 500 
si 1000 lei. 

(2) Interzicerea sau îngrădirea accesului la bazele materiale sportive 
a utilizatorilor care respectă obligațiile ce le revin potrivit prezentei hotărâri 
constituie contravenţie și se sancționează cu amendă contravenţională 
cuprinsă între 100 şi 500 de lei.  

(3) Contravențiile prevăzute la alin. 1 și 2 se sancţionează de către 
agenţii constatatori ai Poliţiei Locale Buzău. 



(4) Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile 
dispozițiile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, modificate și completate prin Legea 203/2018 
privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. 

Art. 5 - Săvârșirea altor abateri decât cele sancționate la art. 4, 
atrage consecințele care rezultă din actele juridice care le reglementează.  

Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă 
H.C.L.  nr. 238/24.08.2017.  

Art. 7 – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 

Locale, precum şi Inspectoratul Școlar al Județului Buzău, directorii 

unităţilor de învăţământ prevăzute la art.1, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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