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Adresa: Oragul BumbeSti - Jiu, Str.Partngului,
tvww. b umbesti-iiu" ro

Nn101, Judelul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463g72
/ e-mail: primariu(4)huruhesti:iiu.ro

T

norAnAnn
Pentru aprobarea Regulamentului de Organizare qi Func{ionare

al Stadionului "Aurel ficleanu,, din Ora;ul Bumbeqti - Jiu

Consiliul Local al Oraqului Bumbeqti - Jiu, judeful Gorj,
Avf,nd in vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotdrdre nr. 6447 I 12.05.2022;
- Proiectul de hotarare al initiatorului ;- Raportul de specialitate al Compartimentului A.D.P.P., inregistrat sub nr. 6576 I 16.05.2022;- Prevederile art. 484 din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;
- Prevederile art. 30 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile si

completdrile ulterioare ;
- Legea nr' 6912000 privind Educalia Fizicd,;i Sportul cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;- Legea nt.412008 privind prevenirea gi combaterea violenlei cu ocazlacompetiliilor gi a jocurilor

sportive.
- HCL Bumbeqti - Jiu 29126.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizarea;i

Funclionare al Stadionului "Aurel ficleanu" din oraqul Bumbeqti - Jiu;- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b,c gi alin.4lit. c din O.G. nr. 5Tli)lgprivind Codul administrativ
cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

- $.apoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
In temeiul art. 139, alin. (3) lit. (g) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completirile ulterioare,

norAnAgrn:

Art. I Se aprobd Regulamentul de Organizare gi Funclionare al Stadionului "Aurel Ticleanu,,
din Oragu Bumbegti- Jiu, An-exa I laprezenta hotdrdre.

Att.2 Se abrogd HCL Bumbegti - Jiu nr.29126.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului de
Organizarea qi funclionare al Stadionului "Aurel licleanu" din OraEul BunibeEti - Jiu.

Art. 3 Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de Primarul oragului Bumbegti
- Jiu, prin compartimentele de specialitate.

Art. 4 Prezenta hotdrdre va fi comunicatd Primarului oraqului Bumbeqti - Jiu, Instituliei
Prefectului - Judelul Gorj pentru efectuarea controlului de legalitaie, persoanelor nomin alizate cu
ducerea la indeplinire.

Preqedinte de sedin{I,

Adoptat[ astilzi: 26.05 .2022

Contrasem neazd, pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL,
JT. NICOLAE BUCSENARU

CONSILIER,

Nr. 59
Bumbeqti - Jiu

Adoptati cu votul a 15 consilieri pentru,
ab(ineri, din cei 15 consilieri prezenfi
din totalul d e 15 consilieri in functie.

Prof. BO

rl
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Anexa I la HCL nr. 59 I 26.05.2022

RBGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
al Stadionului "Aurel ficleanu" din Oraqul Bumbegti - Jiu

CAPITOLUL 1 . DISPOZITTIGENERALE

Art.1.
Prezentul Regulament de Organizare qi Funclionare al Stadionului "Aurel Jicleanu", situat in oraqul

Bumbeqti - Jiu, Aleea Stadionului,nt.2, aflat in proprietatea U.A.T. Ora; Bumbe;ti-Jiu, cuprinde no11ne
de organizare gi funcfionare, in baza urmdtoarelor acte legislative: O.U.G. m. 57120t9 - Codul
Administativ, Legea nr. 6912000 privind Educafia Fizicd,;i Sportul cu modific6rile qi complet[rile
ulterioare qi Legea nr. 4/2008 privind prevenirea qi combaterea violentei cu ocazia competiliilor qi a
jocurilor sportive.

Art.2.
(1) Prezentul regulament stabilegte raporturile dintre proprietar/administrator qi utilizatori,

privind atilizarea stadionului, drepturile, obligaliile, interdicliile gi sancliunile ce pot fi aplicate
beneficiarului, in scopul desfbgurdrii corespunzdtoare a activitdtrilor sportive qi de agreement, pentru
ocrotirea sdn6tdfii utilizatorilor, precum gi in scopul respectdrii ordinii qi cur6feniei in incinta bazei
sportive.

(2) Respe ctarca regulamentului este obligatorie
sportive $i pentru utilizatori: profesori, elevi, p6rinti,
ftzrce/juridice care utilize aza stadionul.

(3) Cunoagterea, insuqirea qi respectarea ROF-ului staclionului este obligatorie pentru toate
persoanele care il frecventeazd.

(a) Certificarea respectlrii cu strictele a prezentului regulament se face prin semnarea
Contractului gi a Declarafiei pe proprie raspundere, precum qi prin plata taxei aferente contractului tip
abonament.

Art.3.
(1) ln incinta stadio numai activit4ti cu caracter sportiv (in principal

fotbal intrucdt marcajele Ei specifice acestui joc). in --od e*ceplional, cu
aprobarea Consiliului Local qului BumbeEti-Jiu pot avea loc qi alte u.iiuitafi A.
interes public.

(2) Stadionul este utilizat pentru activit6fl sportive de cdtre elevii care frecvetrteazd,cursurile
instituliilor de invafdm6nt preuniversitar de stat dJpe raza Oraqului Bumbeqti - Jiu, copii, tineri gi
persoane in vdrstd, avdnd domiciliul/regedinla in OraEul BumbeEti-Jiu, care vor avea acces gratuit la
terenul de fotbal Pl bazd de programare gi cu respectarea orarului de funclionare gi phnlficaxilor
existente la data solicitdrii.

pentru proprietarulladministratorul bazei
sportivi, spectatori $i orice alte persoane

de utilizatori
acestora fiind
sume de bani,

stadionului

(3) Prin extensie, stadionul poate fi utilizat contra cost qi de alte categorii
alitate). accesul

pebazd, de contract tip abonament (pentru una sau mai multe gedinle orare) contra unei
stabilit6 prin hotarare a Consiliului Local Bumbesti - Jiu, proprietarul stadionului.(4) Contravaloarea contractului tip abonament va fi afiqata la intrarea in incinta
Ei pe site-ul U.A.T. Oraq Bumbeqti-Jiu.

Art.4. Obiectivele funcliondrii stadionului sunt :

a) otganizarea unor acfiuni qi competilii sportive la nivel local, judelean qi nalional ;
b) deservirea unitafilor de inv6!5mdnt de p" ruza ora$ului in 'rcalizarea 

planului-cadru de
invafim6nt, conform unui orar prestabilit, precum Ei desfdgurarea unor cbmpetifii sportive
qcolare de interes local, judefean sau nalional



c) deservirea activit6lilor in interesul comunitSlii aprobate in prealabil de Consiliul Local qi/sau
Primarul Ora;ului Bumbeqti-Jiu;

d) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelorjuridice care solicitd desfdqurarea unor activitAli
sportive indiferent de forma de organizare sau identitate juridicd, conform planificfuii.

CAPITOLIJL 2 I CONDITII DE UTILIZARE

Art.5.
(1) Elevii prevlzufi la art.3 alin. (2), care se prezintd intr-un cadru organizat, au acces in incinta

stadionului numai in prezenfa cadrului didactic care igi asum6 rdspunderea pentru intreaga activitate a
acestora.

(2) Copii cu vista cuprins6 intre 03- 14 ani prevdzu{i la art. 3 alin. (2) auacces in incinta stadionului
numai insolili de o persoan6 adultd care igi asum6 rdspunderea pentru intreaga activitate a acestora.

(3) Tinerii, persoanele adulte/vdrstnice avdnd domiciliul/reEedinf a pe ruza administrativd a
Oraqului Bumbegti-Jiu, au acces pentru utilizarea stadionului, numai dupd ce dau o declarafie prin care
se obligd sd respecte intocmai prevederile prezentului regulament.

Art.6.
(1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, spectatori, etc.)

au urmdtoarele obli galii :

a) sd respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduitd,, eticd sociald gi prevederile
prezentului regulament;

b) sI respecte intocmai orarul de funcfionare al stadionului;
c) sd foloseasc6 terenul de fotbal, vestiarele, anexele qi dotdrile in conformitate cu destinalia

lor;
d) sd nu perturbe activitdfile celorlalli utilizatori;
e) sd nu p6trundd in incinta stadionului fhrd aprobarea proprietarului/administratorului;
f) sd pdstreze curElenia qi ordinea spafiilor utilizate.

(2) Se interzice:
a) fumatul, consumul de alcool sau de substanle interzise cit Ei accesul persoanelol aflate sub

influenta alcoolului sau substanlelor interzise in incinta stadionului;
b) accesul in incinta stadionului cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, scutere, atv-

uri sau alte obiecte care pot duce la degradarea sau murddrirea terenului.
(3) La desftgurarea activitafllor cu caracter sportiv (meciuri de fotbal/antrenamente) vor avea acces

pe terenul de fotbal doar participanlii la activitatea sportivd (uc6tori, rezeryq arbitrii, antrenori), iar
spectatorii vor rdm6ne in afaraterenului, in tribund sau pe alei.

Lrt.1.
1' Accesul in incinta stadionului se face pebazalegitimafiei/contract tip abonament eliberatd de

Primiria Oraqului Bumbeqti - Jiu.
2. Documentele necesare emiterii/incheirii unei legitimatii/contract tip abonament sunt

urmdtoarele:
a) cartea de identitatelacte doveditoare a existenlei qi formei persoanei juridice;
b) declaralie pe proprie rdspundere cd utilizatorii sunt "ap!i pentru sport";
c) declaralie pe proprie r6spundere prevdzutd.de art. 8 alin. (l);
d) pentru utilizatorii prevdzuli la art.3 alin. (2) legitimafia-abonament se elibereazd gratuit pe

baza actului de identitate sau a carnetului de elev;
e) contractul tip abonament pentru utilizatorii externi persoane juridice, se elibereazd contra cost,

cu respectarea condiliilor stabilite in prezentul regulament.

Art.8.
Accesul pe terenul de sport se face numai dupa oblinerea legitimafiei-abonament menlion atd,la

art.7, care va fi eliberatd numai dupd ce solicitantul va semna o declaralie conform cdreia:
a) utilizatorii terenului de sport iqi asumd riscurile oricdror lovituri sau traumatisme ce pot surveni
in timpul jocului, ca urmare a utilizdrii suprafefei de joc cdt qi utlizdi r..or.rp,*zdtoare a
elementelor din dotare bazei sportive, atdt a celor suferite de ei cdt qi pentru cele catzate terfelor



persoane aflate pe suprafafa de joc in timpul desftqurdrii activitlfii sportive.
Proprietarul/administratorul bazei sportive nu va fi rdspunzdtor pentru nici un incident, accident,
traumatism, altercalie, vdtlmare corporald, .esporrsabilitatea aparlin6nd exclusiv utilizatorilor
terenului de sport;
b) proprietarul/administratorul stadionului nu este rdspunzdtor pentru pierderea sau deteriorarea

lucrurilor personale precum qi pentru obiectele de piel ale utilizatorilor terenului de sport;
c) utilizatorii terenului de sport rdspund personal pentru orice faptS de incalcare a normelor de

convieluire, a ordinii qi liniqtii publice in incinta gi imediata vecin6tate a terenului de sport.
Proprietarul/administratorul poate sd sesizeze qi, dup6 caz, sd,acorde sprijinul necesar organelor
abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea qi luarea m6surilor imlotriva
persoanelor care au incdlcat liniqtea public6;

d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu incSl![minte specificd qi adecvatd curat6 qi
diferitd de incdllamintea de stradd (fiincl interzis[ incdl]dmintea sport cu filet sau crampoane de
metal);

Art.9.
Persoanele care folosesc Stadionul "Aurel Jicleanu" din Oraqul Bumbeqti-Jiu au urm6toarele

obliga{ii:
a) s5 completeze o declaralie pe proprie r[spundere, anexa la contract,

pentru practicarea activitdlilor sportive solicitate prin contract;
privind acordul medicului

b) sd achite prelul contractului tip abonament, anticipat pentru intreaga perioada solicitat6, in
momentul semnErii contractului;

c) sd se prezinte cu echipament adecvat activitafii sportive, cu incdlldminte sport, imbr6c6minte
sport qi prosop personal;

d) sd foloseasc[ dot6rile puse la dispozitie de cdtre Proprietar/Administrator conform destinafiei
acestora, sd nu le deterioreze sau sd le aducd in stare de neintrebuinfare, obligandu-se sd
pldteascd contravaloarea acestora in cazul distrugerii lor, cat Ei cheltuieliie pentru aducerea in
starea inifiald a acestora;

e) s6 nu pund in pericol via,ta sa qi a celorlalli utilizatori, aflali in incinta stadionului in timpul
practic6rii activitdfilor ce fac obiectul contractului;

0 sa cunoascd, sd respectesi sd urneze indicaliile persoanelor desemnate de
Proprietar/Administrator cu atribulii de pazd qi ordine, astfel incdt s6 nu produc6 pagube
stadionului sau sd pund in pericol via{a sa sau a celor din jur;

g) sd nu intre in companie, arme albe, arme de foc, arme cu gaz
sau cu bile, e lege, bduturi alcoolice, etnobotanice, substille
psihotrope qi/ enumerate in anexa nr. 1 la Legea nr. 339 din29
noiembrie 200 5, actualizatd;

h) sd nu intre in incinta stadionului dacd se afla sub influenla bauturilor alcoolice sau a substantelor
psihotrope qi/sau stupefiante; ' ---

i) s6-qi asume responsabilitatea exclusivd asupra integritalii frzice a insofitorilor sai: rude, copii
minori sau alte persoane, care pot s6 deranjeze actiriitatea celorlalli utilizatori sau sd ,. oprrnd
unor eventuale pericole prin folosirea fard supraveghere a dotdrilor stadionului, pe timpul
prezenlei pe acesta;

j) sd respecte programlrile sale Ei ale celorlalfi participanli la activitdlile sportive;
k) sd nu intre in zonele interzise, marcate corespunz[tor de f.oprietarladministrator sau sd

manifeste un comportament care poate duce sonal[ sau a altor persoane;l) s[ p6streze ordinea, liniqtea qi curdlenia in in
m)s6 adopte un comportament civilizat fa!6 ori ai stadionului qi s6 poarte

conversalii pe un ton adecvat;
n) si nu solicite restituirea contravalorii neutilizdrii stadionului, urmare a neprezent6rii sale la orele
. qi zilele stabilite pentru pract rtive;

o) s5 raspundd material gi/s producerii de pagube proprietarului IAdministratorului, prin uti sau distrugerea 
^inLnlionata a dot6rilor

. stadionului, suportdnd integral aceste pagube;
p) sdnu cteeze stdri tensionate intre cei preienli in incinta stadionului prin adresarea de injurii saucalomnierea acestora;



q) sd nu fumeze in incinta stadionului;
r) sa nu practice alte joculi pe terenul din incinta stadionului, decdt cele conform destinaliei

acestuia.

Art.10.
(1) Sunt sanctionate prin anularea legitimafiei/contractului tip abonament qi interzicerea
accesului in incinta bazei sportive in urmdtoarele 6 luni calendaristice, urmdtoarele fapte:

a) comportamentul indecent al utilizatorilor fa16 de personalul angajat sau fa16 de alli
utilizatori;

b) incdlcarea repetatd a ROF - ului gi a indicaliilor personalului administrativ;
c) incdlcarea normelor de cur6lenie din incinta stadionului;
d) exploatarea defectuoasd sau deteriorarea bunurilor din incinta stadionului prin care se

produc pagube, persoana vinovatd suportand integral pagubele constatate;
e) provocarea de altercalii in incinta stadionului.

(2) Utilizatorii vor pdrdsi imediat suprafala de joc in urmdtoarele cazuri:
a) nerespectlrii prezentului regulament;
b) folosirii unui limbaj obscen, necuvincios, gesturi indecente, violente, cdt qi dacd are un

comportament care sd prejudicieze valorile sociale;
c) tulburdrii linigtii publice in timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote

cu orice aparate sau prin strigdte qi larmd de intensitate mare, in special in orele de liniqte
prevdzute de lege;

d) nerespectdrii in mod repetat a observafilor proprietaruluiiadministratorului stadionului;
e) s[vdrqirii oriclror contraven]ii, infracliuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive

sau de oricare alt6 naturd;

0 nerespectdrii intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.
(3) Nerespectarea celor prevdzute in prezentul regulament se sancfioneazd, contravenlional cu

amendd de la 200 - 2.000 lei (fErd posibilitateade aachita jum[tate din minim in termen de 15 zile),iar
in funclie de gravitatea faptei poate duce la anularea rezervdrilor ulterioare, la oprirea imediatd a jocului
sau evenimentului c6t ;i la plata daunelor produse.

(a) ln cazul in carc utilizatorul doreEte sd modifice intervalul de desfbqura.rea a activitdlilor cu
carecter sportiv contractate, va face o solicitare scrisd cu cel pulin 5 zile inainte de data reprogram6rii.
Nerestectarea termenului ardtat anterior duce la pierderea dreptului de a solicita reprogramarea.

(5) Titularul contractului de abonament este direct rdspunzStor pentru faptele enumetare la alin. (1)
comise de cdtre utilizatorii bazei sportive (ucdtori/spectatori) in timpul in care este folosit terenul de
fotbal inbaza abonamentului sdu, fiind obligat sd comunice proprietarului/administratorului datele de
identificare ale fEptuitorului.

CAPITOLUL 3 - Taxe de utilizare, mod de organizare qi funcfionare

Art.l1.
Orarul de funcfionare al stadionului este: de luni pdn[ duminicd. in intervalul orar 09:00-21:0Q.

Art.lZ.
zilele in care nu este permis accesul in incinta stadionului sunt:

- Sdrbitorile legale;
- Alte zile stabilite de administralia bazei sportive, aduse la cunostinfd pubtica prin afiqare.

Art.13.
(1) Orarul de funclionare stabilit qi afiqat are caracter obligatoriu qi trebuie respectat de c6tre

persoanele care utilizeazd stadionul.
(2) Rezervarea terenului de fotbal poate fi fbcutd pentru o qedinld sau pentru o partid6.(3) $edintd dureaza 60 minute, iar o partidl dureazd,, de reguli- 90 minute, cu posibilitatea

prelungirii cu o perioad6 egald cu timpul in care meciul a fost oprit de c6he arbitru.
(4) Intervalul de utilizare este indivizibil, incepdnd de la o ora fix6 (ex. 13.00-14.00).



(5) Utilizarea terenului este posibild doar in cazul in care existd cel pufin o o16 liberd inainte $i dupd
ora sau orele pentru care se solicitd folosinfa.

(6) Proprietarul/Administratorul stadionului igi rezervd dreptul de
funclionare, programdrile qi preful serviciilor, in conformitate cu
schimbdrile fiind afigate pe site-ul U.A.T. Bumbeqti - Jiu.

(7) Instrucliunile personalului administrativ au caracter obligatoriu pentru utilizatori.
(8) Proprietarul/Administratorul are dreptul de a-gi selecta clienlii qi de a refiizaaccesul persoanelor

care au avut abonamentul anulat cel pulin o dat6.
(9) Proprietarul/Administratorul are dreptul de a acorda facilitdfi pentru evenimente speciale put6nd

reprograma utilizatorii in fi.rnclie de aceste evenimente, cu condi{ia anunldrii acestora prin afigare
pe site-ul U.A.T. Bumbe;ti - Jiu cu cel pulin 10 zile calendaristice inainte.

Art,l4.
(1) Tarifele de utilizare a stadionului "Aurel Ticleanu", pentru jocuri sportive (antrenamente gi

meciuri oficiale) qi evenimente cultural - sportive sunt:

a) Tarif pentru antrenamente, diferenliate in funcfie de ligile de fotbal, at6t pentru seniori
cdt si pentru juniori:

a modifica programul de
Hotar area Consiliului Local,

b) Tarife pe meciuri oficiale, diferenliate in funclie cle ligile de fotbal, at0t pentru seniori
cdt si pentru juniori:

3 00 Lei I 016;

250 lei / orA;

200 let I or[;
70 lei I ord.

500 lei I meci;

300 lei I meci;

100 lei I meci.

*NOTA: Un antrenament dureazd 1,5 ore qi un meci oficial dureazd,4 ore, iar tarifele pentru
antrenantente $i/sau meciuri oficiale de fotbal includ: inchirierea suprafelei de joc, vestiarele, camera
arbitrilor, grupurile sanitare, precum qi celelalte spalii adiacente desfdsurarii unui meci de
fotbal/antrenament.

c) Tarif pentru utilizatorii externi care organizeazd"altfel de activitdti sportive in afara celor
stipulate la Art. 14, alin. (1), lit. a) ;i b) - 300 lei / meci;

d) Tarife inchiriere Stadion pentru evenimente / spectacole / concerte:
F Diverse evenimente culturale, educative, concursuri, etc. - 200leilotd;) Spectacole/Concerte (pan6 in 800 spectatori) - 500 Leilord,.

- 

*NOTA: (1) tn tarifele menlionate nu sunt incluse utilitdlile (curent, apd, gazetc). Acestea se vor
achita separat in funclie de consumurile inregistrate in urma unui pro".r-u"ibalie constatare, cu index
la inceputul qi la sfdrqitul activitalii.

(2) Taxele percepute sunt taxe locale Ei se fac venit la bugetul local.
(3) Taxa se achitd inainte de eliberarea contract tip abonament gi va putea fi efectuatd la casieria

din incinta Primdriei Oraqului Bumbeqti-Jiu.
(4) 

u,, in baza
e intretinere
$i a anexelor:

tribune. vestiare, bii - d



Art.15.
Modul de organizare:
(1) Solicitantii transmit cereri de utilizare a Stadionului "Aurel Jicleanu,,, c6tre

Proprietar/Administrator ce vor fi inregistrate la Compartimentul Registratur6 Ei Informare
public6 din cadrul Primdriei Oragului Bumbegti - Jiu ;

(2) Cererile primite se solulioneaz6, de cdtre Primarul Ora;ului Bumbeqti - Jiu .

(3) Ordinea de solulionare a cererilor este urmdtoare:
a) in primul rdnd se solulioneazd cererile formulate cle asociafiile qi cluburile de fotbal cu

sediul in judeful Gorj, afiliate la Federalia Romdnd de Fotbal care evolue azd,inCampionatele de
seniori qi juniori din Romdnia, in ordinea statutului la care se afla qi importanfa campionatelor in
care evolueazd qi pentru care se antreneazd, sau organizeazd meciuri amicale de fotbal;

b) in al doilea rdnd se solulioneazd cererile formulate de ;colile de fotbal cu sediul in judelul
Gorj (pentru copii pdni la 18 ani) afiliate la Federa{ia Rom6nd de Fotbal;
c) in al treilea rdnd se solulioneazd cererile formulate cle Ecolile de fotbal din sistemul

public/privat, cu sediul in judelul Gori (pentru copii p6nd la lg ani);
d) alte cereri in ordinea primirii acestora.

(4) Daca dupd aplicarea ordinii de prioritate stabilitd la aliniatul precedent sunt solicitanli egali,
atunci aceqtia se vor depxtajadup6 ordinea numErului de inregistrare a cererii.

Art.16.
(1) Modificarea orarului de desfbEurare a programdrilor sau reprogramarea unor activit[fi se pot

realtza de comun acord (atdtla iniliativa solicitantului cdt gi la cea a proprietarului/administratorului),
cu condilia neafectdrii altor acliuni programate in prealabil.

(2) ln situalia in care o acliune nu se poate desftqura din cauzacondiliilor meteo nefavorabile saua unor evenimente avizate de cdtre Consiliului Local/Primarul U.A.T. Oraq Bumbeqti - Jiu,
reprogramarea se va face intr-un termen de maxim 7 zile deladataprimei programdri, dupa o consultare
prealabild a solicitantului.

Art.l7 .

Alte dispozi[ii aplicabile UTILIZATORULUI in
stadionului:

perioada in care este pyezent in incinta

a) Proprietarul/Administratorul nu este rdspunzdtor pentru obiectele personale ale fiiLizatorilor
ldsate, uitate, pierdute sau furate in incinta stadionului ;b) Accesul in incinta stadionului, este permis doar persoanelor care au legitimatie/contract tip
abonament;

c) Accesul este permis doar in orele de program, iar utilizarea terenului de fotbal se face conform
program[r'ii;

d) Utilizatorul este obligat sd poarte in incinta stadionului o tinuti decentd gi curat6, corespunz6toare
activitSlilor sportive desfE,surate. Hainele de stradd un vor fi permise in spaliile destinate
activitafilor sportive;

e) Utilizatorul are obligafia de a avea o conduitd decentl gi civilizatd fala de cei prezenfi in incinta
stadionului;

0 Proprietarul/Administratorul are clreptul de a refuza accesul sau de a evacua di, incinta
stadionului orice persoan6 care nu respect[ obliga]iile prevdzute la lit. d) gi e) sau manifestd un
comportament de naturd sd perturbe liniEtea gi activitatea altor membii sau a personalului
administrativ;

g) Anu e cu cel pr\in 24 de ore inainte. Utilizatorii care nu se prezint6 qinici condifiile de mai sus, pierd dreptul de a reprograrflarezeryarca;
h) Pers ile stadionului au obligalia sa se comporte ca un bun proprietar.

Este interzis sd se facd intervenlii neautonzate ta instataliile elecirice, apd, gaze, inialzire,
nocturnd, etc., din baza sportivi;

i) Persoanele care distrug bunurile stadionului sunt direct gi sotidar responsabile de pagubele
produse, proprietarul/administratorul avdnd dreptul sd recupereze prin orice mijloace 

"legale

costurile de reparalie sau inlocuire a bunurilor diitruse, cdt qi a venitului nerealizatdatoritd



j) indisponibilizdrii dotdrilor respective. Totodat6, accesul persoanelor in cauzd" va fi interzis
indiferent dacd persoana respectivd deline unul sau mai multe abonamente valabile;

k) Accesul in spaliul de joc se face doar dacl utilizatorul este echipat corespunzdtor pentru
activitatea respectivS. Pe toata perioada qederii in incinta stadionului, utilizatorul va avea un
comportament adecvat activitalilor sportive, ftrd a obstrucliona activitatea celorlalte persoane
prezente in spaliul respectiv;

l) Sunt interzise: injuriile adresate celorlalte persoane, folosirea de cuvinte obscene, actele qi
gesturile huliganice. In caz contrar, personalul administrativ sau de ordine publicd poate dispune
evacuarea persoanelor in cauzd,. Repetarea acestui comportament de doua ori consecutiv, poate
duce la rezilierea contractului gi la interzicerea accesului pentru persoana incauzd;

m) Utilizatorul trebuie sd respecte toate indica{iile primite de la personalul administrativ, chiar dacd
acestea nu sunt stipulate in prezentul regulament. Personalul Proprietarului/Administratorului va
purta semne distinctive pentru identificare.

n) Utilizatorul are obligafia ca inainte de a pdrdsi stadionul sd restituie materialele sportive primite
spre utilizare, precum qi spafiile qi dotdrile in bund stare de folosinfd. tnsugirea oricdror bunuri
constituie furt qi vafitratatd.potrivit reglementdrilor legale in vigoare de citre organele abilitate
in drept;

o) Fotografierea, inregistrarca audio/video se poate face doar dacd este adusd la cunogtinfa
personalului administrativ, cu acordul persoanelor tbtografiate/filmate Ei/sau inregistrate audio.
Acordul acestora qi al personalului administrativ sunt obligatorii in formd scris6;

p) Proprietarul/Administratorul stadionului gi angajalii sdi nu vor fi fbcuti responsabili sub nici o
formd pentru accidentdrile sau rdnirile apdrute ca ufinare a practicdrii activitdlilor sportive
contractate sau ca urrnare a prezenlei in incinta stadionului. Utilizatorul garunteazd c5 se aflE
intr-o condilie medicala bun6, cd este capabil de a efectua exercilii fizice active sau pasive qi cd
aceste exercilii un vor fi nocive pentru sdndtatea, siguranla, confortul sau condilia sa fizicd.
Proprietarul/Administratorul bazei sportive nu este responsabil in cazul unei accidentdri catzate
de folosirea dot6rilor stadionului sau care se datoreaz[ condiliei fizice a utilizatorului sau acliunii
unui te(;

q) Orice notificare scrisd din partea Proprietarului/Administratorului stadionului va fi consideratd
transmisd c6tre Utilizator, dacd a fost expediatS la adresa menfionatd in formularul de inscriere
sau la o alta adresd comunicatd ulterior de cdtre acesta. Notificarea adresatd de Utilizator
Proprietarului/Administratorului stadionului va fi consideratd primitd numai dac[ a fost
expediatS la adresa menlionat[ in contractul dintre pdrfi;

r) Proprietarul/Administratorul iqi rezervd dreptul de a exclude sau de a evacua din incinta
stadionului orice persoani care manifestd un comportament de naturd sE aducd prejudicii
reputaliei sau intereselor Proprietarului/Administratorului, utilizatorul fiind obligat sd repare
intregul prejudiciu cauzat prin fapta sa;

s) Utilizatorii vor comunica Proprietarului/Administratorului stadionului nemulfumirile cu privire
la serviciile oferite, in scris la Compartimentul Registraturd qi Informare publicd din cadrul
Primlriei Oraqului Bumbeqti - Jiu.

Prezentul regulament este adus la cunostin{a persoanelor interesate de utilizarea Stadionului
"Aurel f,icleanu" din Oraqul Bumbeqti-Jiu prin afiqare la sediul Primflriei Bumbeqti-Jiu qi pe site-
ul oficial al U.A.T. Oraq Bumbeqti-Jiu, fiind obligatoriu pentru tofi utilizatorii.

Art.18. Anexele 1-5 fac parte integrantd din prezentul regulament.

Contrasemn eazil pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL,
JT. NICOLAE BUCSENARU

Preqedinte de sedin{[,

Prof. BO
CONSILIER,



Anexa 1 la Regulament

Cerere inchiriere pentru Stadionul "Aurel Jicleanu" qi incheiere contract tip abonament pentru
persoane juridice

Domnule Primar,

Subsemnatulfa,
dom iciliat in
avdnd CNP.......... reprezentant legal pentru .........., cu
sediul in ......,.,....., telefon/fax: ................
num5r de inregistrare: ......... cod fiscal: ....., cont:
deschis la .,.............. ......, prin prezenta vd rog a aproba incheierea unui contract
de inchiriere tip abonament avdnd ca obiect utilizarea Stadionului "Aurel Jicleanu" din Oragul
BumbegtiJiu in vederea practicirii urmdtoarelor activitili cu caracter sportiv:

:lii::' :: lllllll ,;;;;;,:lllil : I::::::::'" zualzrere:

Va m u l1u mesc a nticipat !

Data: Sem nAtu ra:

Domnului Primar al Oragului Bumbe$ti-Jiu



Anexa 2 la Regulament

Cerere inchiriere pentru Stadionul " Aurel Ticleanu" Ei emitere legitimalie tip abonament
persoane fizice

Domnule Primar,

Su bsem nat ulf a,

dom iciliat in

de prin prezenta vi rog a aproba emiterea unei legitimalii tip
abonament avdnd
vederea practicSrii

ca obiect utilizarea Stadionului "Aurel ficleanu" din oragul Bumbegti-Jiu in
urmitoarelor activitSli cu caracter sportiv:

:iii::: : ::::::: :: :::: :::::: : : :: :: :i"i,. ",.,J:llil : 1 :i::::::' 
in ziualzirere:

V; mullumesc anticipatl

Data: Semnitura:

Domnului Primar al oragului Bumbe;ti-Jiu



Anexa 3 la Regulament

Declarafie utilizator

Declaralie

Subsemnat ulf a,
domiciliat in

;;;o;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;" : 'u'no 
cNP , in

inregistrare: ................ cod fiscal: ....., cont: ....., deschis la

^"""':""""""".""""""' ..., in conformitate cu art. 2 alin. (4) coroborat cu art. g dinKegulamentul privind utilizarea Stadionului "Aurel Jicleanu" din oragului Bumbegti-Jiu, declar pe
propria rispundere sub sancliunea art. 326 cod Penal privind falsul in declaralii, cd sunt de acord
cu prevederile art' 8,9, Lo 9i 18 din Regulament gi ci mi oblig si respect intocmai aceste prevederi.

De asemenea declar cd sunt "apt pentru sport", cd am acordul medicului pentru practicarea
activitSlilor sportive solicitate prin contract gi c5 sunt de acord ca, in cazulin care md voi face vinovat
deincilcarea Regulamentului, s5-mifie anulat abonamentul ;i interzis accesulin baza sportivi fdr5
a avea dreptul la despigubiri pentru perioada de valabilitate a abonamentului rimasi neutilizati.

Drept pentru care dau prezenta fiindu-mi necesari in vederea incheierii contractului/
legitimaliei tip abonament privind utilizarea Stadionului "Aurel Jicleanu,, din oragul Bumbegti-Jiu,
in vederea practicirii urmitoarelor activitili cu caracter sportiv:

Data: SemnAtura:



Anexa 4 la Regulament

Model Contructtip abonament

CONTRACT TIP ABONAMENT
Nrl

CAP. l: Pdrlile

Oragul Bumbegti-Jiu, cu sediul in strada Pa16ngului, numirul L0L, OraSul Bumbegti-Jiu,
judelul Gorj, cod fiscal 4666002, reprezentat legal prin Primar - Bobaru Constantin, in calitate de
Prop rietar,

5r

.........., reprezentant legal pentru
"""t"t"tt........r.........................................r..... ........, CU SediUl in

telefo n/f ax

fiscal: .........rr...r....i..,................, cont:
d esch is

cod

la

;;;;;;;;;;;;#Jj,H:;,Tirizator' 
au convenit incheierea prezenturui contract tip

CAP. lt: Obiectul contractului

ART. 1

Obiectul contractului il constituie utilizarea a Stadionului "Aurel Jicleanu,, din Bumbegti-Jiu
(teren de fotbal, anexe: tribune, vestiare, bii - duguri giimprejmuire), situat5 in Aleea Stadionului,

: l llii:: :: : :::t : 11: 11 ::: : :::.;;1f 

"T,:;;liltTH?; 

::::::# J?ff:.;.:fi ':J
respectarea Regulamentului de utilizare aprobat de Consiliul Local Bumbegti-Jiu
............/......

CAP. lll: Scopul contractului

ART, 2

(1) Bunul utilizat este dat temporar in folosinla utilizatorului pentr
activitSlilor cu caracter sportiv. Destinalia spaliului nu poate fi modificati pe toati durata
contractului.

(2) DesfSgurarea de c5tre utilizator a altor activitSli decdt cele
atrage rezilierea de plin drept a acestuia, fird a fi necesara
judecatA sau punerea in intd rzieret clauzi in!eteasA de pSrti ca gi

a rt. l-553 Cod u I Civil.

(3) La desfS$urarea activit5tilor cu caracter sportiv (meciurilor de
terenul de fotbal, este permis accesul numai pentru participanlii

menlionate in contract,
intervenlia instantei de

pact comisoriu conform

fotb al/antren a m ente), pe

!a activitatea sportivi



(jucStori, rezerve, arbitrii, antrenori), spectatorii vor r5m6ne in afara terenului, in tribunl sau
pe alei,

CAP. lV: Durata contractului

ART.3

:: :: ::: 
:::::-: 

..:-;-[Ti ]:"#::r:r#tr':Jil -;;'ffiH:'il''Hi""t;

CAP. V: Pretul contractului gi modalitilile de plati

ART.4

(1) Taxa de utilizare a stadionului, stabilitd conform art. 14 din Regulament este de :

................. lei.

(2) Taxele percepute sunt taxe locale 9i se fac venit la bugetul local.
(3) Taxa se achiti inainte de eliberarea contractului tip abonament $i va putea fi efectuati

la casieria din incinta Primiriei Oragului Bumbegti-Jiu.
(4) Contravaloarea neutilizirii stadionului, ca urmare a neprezentirii utilizatorului la orele

gi zilele stabilite pentru practicarea activitSlilor sportive nu se restituie utilizatorului,
acesta av6nd insE posibilitatea reprogramdrii conform Regu lamentului.

(5) in conformitate cu art. 14 alin. (a) din Regulament, pe lSngi taxa menliontb la alin. (1),
utilizatorulextern persoana juridicd va suporta gitoate cheltuielile de intrelinere generate
de menlinerea stadionului in stare optimi de folosin!5, precum gi a anexelor: tribune,
vestiare, bAi - duguri gi imprejmuire.

CAP. Vl: Obligaliile utilizatorului

ART, 5

utilizatorul are urmdtoarele obrigalii:
r' si achite prelul utilizarii bunului, anticipat pentru intreaga perioadd a contractului tip

abonament, in momentul semndrii contractului;
z' sd respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduit6, etici sociali si

prevederile ROF-lui stadionului;
:. si respecte intocmai orarul de funclionare ;

+' sd foloseasci stadionul (terenul, vestiarele, anexele gi dotlrile) in conformitate cu
destinalia lor;

s, sd nu perturbe activitilile celorlalli utilizatori;
o' si nu pitrundi in incinta stadionuluifiri aprobarea proprietarului/administratorului;
z. si pistreze curSlenia gi ordinea spalilor utilizate;
s' si completeze o declaralie pe proprie rispundere, anexa Ia contract, privind starea de

sinitate gi acordul medicului pentru practicarea activitdlilor sportive solicitate prin contract;
g' sE se prezinte cu echipament adecvat activitilii sportive, cu incdlliminte sport,

imbrSciminte sport gi prosop personal;
ro'si foloseasci dotdrile puse la dispozilie de cStre Proprietar/Administrator conform

destinaliei acestora, sI nu le deterioreze sau sI le aducd in stare de neintrebuinlare, obligandu-

(;
t\t\
\\
\\.



se si plSteasci contravaloarea acestora in cazul distrugerii lor, precum si a cheltuielilor pentru
punerea in funcliune a acestora;

tt' sI nu puni in pericol viala sa gi a celorlalli utilizatori, aflali in incinta stadionului in timpul
practic5rii activit5lilor ce fac obiectul contractului;

rz'si cunoascS, sd respecte si sd urmeze indicaliile persoanelor desemnate de
Proprietar/Administrator cu atribulii de pazi gi ordine, astfel inc6t si nu produc5 pagube
acestuia sau sd punS in pericol viala sa sau a celor din jur;

t:.si nu intre in incinta stadionului cu: animale de companie, arme albe, arme de foc, arme
cu gaz sau cu bile, explozibili, substanle interzise de lege, biuturi alcoolice, etnobotanice,
substanle psihotrope Fi/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate in anexa nr. L la Legea nr.
339 din 29 noiembrie 2005, actualizati;

rq'si nu intre in incinta stadionului daci se afla sub influenla biuturilor alcoolice sau a
substanlelor psihotrope pi/sau stupefiante;

rs's5-9i asume responsabilitatea exclusivi asupra integritSlii fizice a insolitorilor sIi: rude,
copii minori sau alte persoane, care pot si deranjeze activitatea celorlalli utilizatori sau si se
expuni unor eventuale pericole prin folosirea far5 supraveghere a dotirilor stadionului, pe
timpul prezenlei pe acesta;

to'sd respecte programirile sale gi ale celorlalli participanli Ia activitdlile sportive;
rz'si nu intre in zonele interzise, marcate corespunzitor de proprietar/Administrator sau

si manifeste un comportament care poate duce la accidentarea proprie sau a altor persoane;
rs'si pistreze lini$tea, curSlenia gisi respecte regulamentul de utilizare a stadionului;
rs'si adopte un comportament civilizat fa!5 de ceilalti utilizatori ai stadionului gi si poarte

conversalii pe un ton adecvat;
zo'si nu solicite restituirea contravalorii serviciilor neprestate urmare a neprezentirii sale

la orele gi zilele stabilite pentru practicarea activitllilor sportive;
zr's5 rispundi material si/sau penal in cazul producerii de pagube

Proprietarului/Administratorului, prin utilizarea defectuoasS sau distrugerea intenlionati a
dotdrilor stadionului, suport6nd integral aceste pagube;

zz'si nu creeze stiri tensionate intre cei prezenli in incinta stadionului prin adresarea de



stadionul in baza contractului tip abonament, fiind obligatS sd comunice proprietarului /
ad m i n istratoru lui datele de identifica re a le fiptuitoru lu i.

CAP. Vltt: Forta majori

ART.7
(1) Forta majorS, exonereazi de rispundere partea care o invoci, in condiliile legii.
(2) Partea care invoci forla majorS este obligatS s5 notifice celeilalte pirli, in termen de 4g

(patruzeci5iopt) ore, producerea evenimentului 5i sd ia toate mdsurile posibile in vederea
limitiriiconsecinlelor lui. Ulterior acestui moment, plrtile sau un reprezentant al acestora
vor confirma printr-un inscris realitatea 5i exactitatea cauzei de forli majori.

CAP. lX: Sub?nchirierea gi cesiunea

ART.8

Subinchirierea in tot sau in parte a bunurilor ce fac obiectul contractului sau cesiunea
contractului unui tertr este interzisS.

(

(

A

(1)

(2)

(3)



ART.11

Documentele anexS la contract constituie parte integranti din acesta gi sunt urmitoarele:
1) cartea de identitate / acte doveditoare a existenlei ;i formei persoaneijuridice,
2) declaralie pe proprie rdspundere ci utilizatorii sunt "ap!i pentru sport",
3) declaralie pe proprie rispundere prevdzutl de art. 8, alin. (1) din ROF-ul stadionului.

ART.12

Prezentul contract s-a incheiat astSzi ...... in 2(doui) exemplare originale, cdte unul
pentru fiecare in parte.

U.A,T. Oragul Bumbegti-Jiu
Primar,

ln g. Bo ba ru Co n sta ntin

$ef serviciu fin a ncia r-conta bi litate,
Ec. Simona Riiosu

Com pa rtimentu I J u rid ic,

Cons. Jr. Buzuloiu Daniela

Responsa bil executa re contract,
Ciofu Adela Valentina



Anexa 5 la Regulament

Model legitima{ie tip abonament


