
HOTĂRÂREA 
NR. 23 din 19 iunie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a bazei sportive
 din satul Cornu de Sus

În  temeiul  art.  45  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  cu 
modificările şi completările ulterioare, republicata;

Având în vedere
- referatul de aprobare al domnului primar Cornel Nanu;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Cornu; 

    - raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Cornu;
- avizul secretarului comunei Cornu;

În conformitate prevederile art. 36 alin.(1), alin.(6), lit.a  punctele 1 şi 6 din Legea 
administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
republicată,

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă Regulamentul privind funcţionarea şi utilizarea bazei sportive 
Teren  polivalent  pentru  sport  şi  instalaţie  nocturnă  pentru  iluminat  din  satul 
Cornu de Sus,  conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  comunei 
Cornu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cornu, Prefectului Judeţului  
Prahova, compartimentului buget-contabilitate şi se va aduce la cunoştinţă publică.

  Anexă la HCL nr.23/19.06.2009
Preşedinte de şedinţă, 

R E G U L A ME N T 

privind  funcţionarea  şi  utilizarea  Bazei  sportive:  Terenul  polivalent  pentru  sport  şi  
instalaţie nocturnă de iluminat din satul Cornu de Sus

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  
 

Mihai GHEORGHE
………………………………………………………………..

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI CORNU,

  
 Daniela IANCU

………………………………………………………………..

L.S.



CAPITOLUL I

Noţiuni şi definiţii
Art.1. Bază sportivă: ansamblul alcătuit din teren, construcţii, instalaţii şi dotări aferente, într-un cuvânt imobilul 
situat în comuna Cornu, satul Cornu de Sus, punct Valea Sinoiului-teren în suprafaţă de 5.113 m.p. înscris în cartea 
funciară a comunei Cornu cu nr. 3568/20.01.2009.
Art.2. Administrator: Primăria comunei Cornu, prin Serviciul Administrare şi Întreţinere Spaţii Verzi.
Art.3. Beneficiar: persoana fizică sau juridică căruia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra bazei 
sportive în baza unui contract, abonament, drept de folosinţă, etc.
Art.4. Lucrări de întreţinere: lucrările care se execută periodic în scopul menţinerii în stare normală de funcţionare a 
ansamblului de construcţii, instalaţii şi dotări aferente bazei sportive.

CAPITOLUL II

Dispoziţii generale
Art.5. Prezentul Regulament stabileşte raporturile dintre administrator şi beneficiari privind utilizarea bazei sportive, 
drepturile, obligaţiile şi răspunderile administratorului şi beneficiarului, în scopul desfăşurării corespunzătoare a 
activităţilor sportive, educative şi de agrement pentru care a fost realizată baza sportivă.
Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de deservire şi pază, a beneficiarilor, în funcţie de 
fiecare contract, abonament, drept de folosinţă, etc., încheiat cu administratorul.

CAPITOLUL III
Reglementări  şi  obligaţii  privind  accesul,  folosirea  dotărilor  şi  desfăşurarea 
diferitelor activităţi în cadrul bazei sportive
Art.7. Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza următorului program zilnic:

Luni-Vineri: 09.00-14.00; 16.00-23.00
Sâmbătă şi duminică: 10.00-23.00

Art.7.(1). Orice modificări ale orarului, vor fi aduse la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare sau prin înştiinţări scrise, 
când se consideră necesar. Din momentul afişării pe o perioadă de şapte zile calendaristice modificările se consideră 
însuşite de către beneficiari. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi notificată  şi afişată în timp util, 
eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.
(2). Accesul în incinta bazei sportive se face în baza următoarelor documente:

 Bilete de intrare sau abonamente emise de Primăria comunei Cornu, în cazul persoanelor fizice;
 A documentelor menţionate în contractele încheiate între Primăria comunei Cornu şi persoanele juridice;
 A legitimaţiilor sau tabelelor nominale emise de către cluburile sportive ce au stabilite acorduri sau dreptul 

de folosinţă asupra bazei;
Art.8. Documentele necesare întocmirii abonamentului sunt:

 Cartea sau buletinul de identitate al solicitantului;
 Două poze format mic;
 Dovada achitării taxei de abonament stabilite de administrator.

     Art.9. Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazei sportive.
     Art.10. Este interzis fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în incinta bazei sportive.

CAPITOLUL IV

Sancţiuni
Art.11. Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente şi sancţiuni, după cum 
urmează:

 La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate 
vor suporta integral paguba produsă;

Art.12.(1). Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor 
echipamentelor, spaţiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziţie, atrage după sine consecinţele prevăzute de 
reglementările şi legislaţia în vigoare.
(2). Personalul de deservire a bazei va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele 
vinovate, sancţiunile aplicate, în caz contrar vor suporta cheltuielile de readucere la forma iniţială a pagubelor 
produse.
Art.13. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea 
consecinţelor de către făptuitori.



Art.14. Administratorul bazei spoertive nu işi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulement 
de către beneficiar, respectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, 
pagube morale sau materiale.
Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părţi, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile 
vor fi soluţionate în instanţă.

CAPITOLUL V

Administrarea resurselor financiare
Art.15. Resursele financiare ale bazei sportive sunt administrate prin intermediul Primăriei comunei Cornu- 
Serviciul Administrare şi Întreţinere Spaţii Verzi..
Art.16. Primarul comunei Cornu are calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i în acest sens toate 
răspunderile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.
Art.17. Finanţarea cheltuielilor curenteşi de capital ale bazei sportive este asigurată astfel:

 Din venituri proprii,
 Din subvenţii
 Din donaţii şi sponsorizări,
 Din alte surse constituite în condiţiile pevăzute de actuala legislaţie în vigoare.

Art.18. Bugetul de venituri şi cheltuieli al bazei sportive se aprobă distinct, o dată cu aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Primăriei comunei Cornu având următoarea structură:

a) la venituri:
 venituri din închirierea bazei sportive,
 donaţii şi sponsorizări, alte surse constituite în condiţiile legii;

b) la cheltuieli:
 cheltuieli de personal,
 cheltuieli materiale şi servicii,
 cheltuieli de capital.

Art.19. Contul de execuţie bugetară se aprobă în condiţiile legii, o dată cu aprobarea contului de execuţie bugetară al 
Primăriei comunei Cornu.
Art.20. Darea de seamă contabilă a bazei sportive este componentă a dării de seamă a Primăriei comunei Cornu.
Art.21. Din bugetul local, prin capitolul Cultura, religie, sport şi activităţi de tineret se poate aproba, de către 
Consiliul Local Cornu finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 cheltuieli materiale şi prestări servicii,
 cheltuieli de capital

Art.22. Veniturile din donaţii şi sponsorizări sunt venituri cu destinaţie specială fiind utilizate numai pentru 
realizarea obviectului pentru care au fost finanţate.
Veniturile din taxe/chirii/abonamente sunt venituri proprii ale bazei sportive sunt utilizate pentru finanţarea activitţii 
de întreţinere şi gospodărire.
Art.23. Exercitarea atribuţiilor de audit public intern şi control financiar preventiv propriu se realizează  prin 
intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul Primăriei comunei Cornu.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.24. La efectuarea lucărilor de întreţinere, reparaţii capitale, investiţii administratorul va înştiinţa programul dea 
accces la baza sportivă şi măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.
Art.25. Informaţii suplimentare, reclamaţii, solicitări, altele decât cele menţionate în cele de sus vor fi adresate sau 
depuse în scris administratorului, prin serviciile de ralaţii cu publicul din cadrul Primăriei comunei Cornu.
Art.26. Programul personalului de administrare a bazei sportive în cursul zilelor de luni-vineri este între orele 09,00-
23,00, iar sâmbăta şi duminica este între orele 10,00-23,00.
Art.27. Accesul la baza sportivă a persoanelor fizice se va face cu începere la data de 1 iulie 2009.
Art.28. Tarifele ce se vor practica pentru utilizarea bazei sportive sunt următoarele:

 Gratuit pentru copii în vârstă de până la 15 ani, cu domiciliul în comuna Cornu, pentru utilizarea bazei 
sportive în zilele de : luni-vineri între orele 9.00-14.00 (respectiv 10.00-14.00 sâmbăta şi duminica).

 30 lei/oră pentru grupuri persoane fizice (fără nocturnă) şi
 40 lei/oră pentru grupe persoane fizice (cu nocturnă) pentru utilizarea bazei sportive în zilele de

Luni-Vineri: 09.00-14.00; 16.00-23.00
Sâmbătă şi Duminică: 10.00-23.00

 40 lei/oră pentru închirierea bazei sportive pentru organizarea competiţiilor sportive sau pentru 
desfăşurarea antrenamentelor.



Art.29. Consiliul Local îşi rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament, 
ori de căte ori este necesar.
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