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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERENULUI DE SPORT SITUAT PE 
STRADA 1 DECEMBRIE NR. 135, LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, 

JUDEȚUL BACĂU 

 
 

CAP. I – DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport situat pe strada 1 
Decembrie nr. 135, comuna Săucești, județul Bacău, cuprinde norme privind organizare și 
funcționare acestuia în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consolidată și Legea 
educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele care vin în contact cu 
funcționarea terenului de sport situat pe strada 1 Decembrie nr. 135, localitatea Săucești, comuna 
Săucești, județul Bacău. 

Art. 3. Bunurile terenului de sport situat strada 1 Decembrie nr. 135, localitatea Săucești, comuna 
Săucești, județul Bacău fac parte din domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău. 

Art. 4. În teren se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. 

Art. 5. Obiectivele funcționarii terenului de sport: 

- deservirea cetățenilor comunei Comunei Săucești, județul Bacău, asociațiilor sportive de pe 

raza Comunei Săucești, precum și a cetățenilor din afara comunei, conform unui orar prestabilit, 
în vederea desfășurării activităților cu caracter sportiv. 

 
 

CAP. II – ADMINISTRAREA 

Art. 6. Persoanele responsabile cu administrarea terenului de sport de pe strada 1 Decembrie nr. 
135, localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău, sunt obligate să-şi îndeplinească 
obligațiile delegate, în vederea bunei gestiuni și administrări a terenului de sport. 

Art. 7. Persoana responsabilă cu administrarea terenului îşi exercită activitatea în baza legislației în 
vigoare şi a prezentului regulament. 

 
 

CAP. III – CONDITIILE DE UTILIZARE 

Art. 8. (1) Bunurile aparținând terenului de sport pot fi utilizate, conform orarului de funcționare, 
de către următoarele categorii de persoane: 

a) preșcolarii și elevii comunei Săucești din sistemul de învățământ și de educație; 

b) asociațiile sportive de pe raza comunei Săucești; 

c) cetățeni ai comunei Săucești; 

d) alte persoane fizice din afara comunei Săucești. 

(2) Accesul persoanelor pe terenul de sport se va efectua în grupuri de minim 10 persoane.   
 
Art. 9. Persoanele prevăzute la art. 8 cu vârsta de până la 18 ani vor putea utiliza terenul de sport 
doar în prezența unei persoane majore responsabile de grup, ce va răspunde în baza unui proces 
verbal de predare-primire de gestionarea, utilizarea și predarea în condiții optime a terenului de 
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sport.  

Art. 10. Utilizatorii prevăzuți la art. 8 lit. c) și d) din prezentul regulament au acces numai după 
achitarea taxei de închiriere. Prioritate în folosirea terenului de sport  au elevii unităților de 
învățământ de pe raza comunei Săucești și asociațiile sportive de pe raza comunei, pe baza unor 
programări săptămânale. 

Art. 11. Toate persoanele care vor avea acces pe terenul de sport, indiferent de statutul lor, sunt 
obligate: 

a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită și etică socială și prevederile 
prezentului regulament; 

b) să respecte întocmai orarul de funcționare; 

c) să folosească terenul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor; 

d) sa nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori; 

e) să nu pătrundă în teren fără dovada plății taxei de funcționare (în situația în care sunt 
identificați utilizatori care nu au achitat taxa, administratorul terenului poate fi sancționat 
disciplinar); 

f) după folosirea terenului de sport, acesta, împreună cu anexele şi dotările existente, va fi 
predat în starea inițială (curat și nedegradat). 

Art. 12. Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în teren sunt strict interzise, în sensul prevenirii 
unor incendii sau a prevenirii unor manifestări nesportive, a violenţelor verbale, înjurăturilor sau 
orice fel de tulburare a ordinii publice. 

 
CAP. IV – TAXA DE FUNCȚIONARE 

 
Art. 13. Pentru utilizarea terenului de sport se vor percepe următoarele tarife de utilizare, 
conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. crt Utilizator Tariful ( lei / ora) 

1. Elevii din sistemul de învățământ 0 

2. Asociațiile sportive din comună – competiții, 
organizate de Comuna Săucești 

0 

3. Activități speciale în interesul comunității 0 

4. Cetățeni din afara comunei Săucești 50 lei/oră 
100 lei/oră cu folosirea 
nocturnei  

Art. 14. Plata taxei de funcționare se va putea efectua la casieria Primăriei Comunei Săucești ori 
prin intermediul serviciilor online în contul RO33TREZ06121180250XXXXX. 

Art. 15. Chitanțele vor fi înregistrate în mod obligatoriu, în Registrul de evidentă, înainte de 
utilizarea terenului de către persoana desemnată să răspundă de administrarea terenului. 
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CAP. V – ORARUL DE FUNCTIONARE 

 
Art. 16. Terenul de sport va funcționa zilnic între orele 09.00 – 23:00 (ultima rezervare a terenului 
se poate face la ora 21.00). 
 
Art. 17. Terenul de sport va putea fi utilizat de un grup de persoane pentru o perioadă de maxim 
100 de minute. 

Art. 18. Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat de către 
persoanele care utilizează terenul. 
 

CAP. VI – PERSOANA RESPONSABILA CU ADMINISTRAREA TERENULUI DE SPORT 

Art. 19. Persoana responsabilă cu administrarea terenului răspunde de: 
a) gestionarea inventarului; 
b) folosirea eficientă, în conformitate cu prezentul regulament, a terenului, anexelor şi a 
materialelor, din dotare; 
c) întocmirea și respectarea programărilor rezervate sau taxate 
d) respectarea prevederilor legislației în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori 
e) respectarea normelor P.S.I., a N.T.S.M., cât și a Regulilor de prim ajutor 
f) achiziționarea materialelor din dotare, necesare bunei funcționări, pentru întreținere, 
curățenie, etc. 
g) completarea la timp a documentelor: orarul de funcționare, registrul de evidentă, 
inventarul, 
procesele verbale de predare-primire 

h) întocmirea și semnarea proceselor-verbale de predare-preluare a terenului sau a altor 
materiale de către utilizatori; 
i) constatarea producerii pagubelor și stricăciunilor, identificarea autorilor și solicitarea 
remedierii acestora de către cei care le-au produs; 
j) registrul de evidenta va conține în mod obligatoriu următoarele: data, nr. chitanței, numele 
celui care a achitat contravaloarea taxei, nr. de persoane pentru care au achitat taxa de utilizare 
a terenului; 
k) întocmirea  de rapoarte de activitate, la solicitarea primarului, administratorului
 public, viceprimarului sau a membrilor consiliului local; 
l) alte atribuții cu care este însărcinat în scris de către primar, administratorul public sau 
viceprimarul comunei Săucești. 

 
CAP. VII – SANCȚIUNI  

 

Art. 20. (1) Încălcarea prevederilor art. 11 5 lit. a) - e) din prezentul regulament reprezintă 
contravenții și se sancționează cu avertisment sau amendă cuprinsă între 100 lei și 500 lei.  
(2) Încălcarea prevederilor art. 11 lit. f) și art. 12 reprezintă contravenție/infracțiune și se 
pedepsește conform legilor penale sau cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei – 1000 
lei. 
(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către persoanele împuternicite de 
Primar, respectiv prin intermediul Politiei Locale Săucești. 
 
Art. 21. În cazul în care faptele sunt săvârșite de minori, amenda contravențională și cheltuielile 
pentru refacerea/aducerea la starea inițială a bunurilor în cauză sunt suportate de către părinți sau 
tutorii acestora. 
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Art. 22. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare, se poate formula plângere 
contravențională în termen de 15 zile de la data comunicării/ înmânării acestuia, plângere ce va fi 
însoțită de procesul verbal de contravenție. 
 

Art. 23. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii 
procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în 
procesul verbal. 
 

CAP.VIII – DISPOZITII FINALE 

Art. 24. Prezentul regulament intra în vigoare la data semnării hotărârii de Consiliului Local al 
Comunei Săucești. 

Art.  25. Taxele de utilizare sunt venit la bugetul local și pot fi revizuite şi modificate numai prin 
hotărârea Consiliului Local al Comunei Săucești. 

Art. 26. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar, în 
conformitate cu actele normative în vigoare. 

Art. 27. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentului regulament se încredințează Primarul 
comunei Săucești. 

 


