ic
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău. Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj .ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

PRIMAR
SECR

RAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri pri)^ utilizarea bazelor
sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sportjproprietatea publică a
Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, după
desfăşurarea programului didactic - educativ
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 100.725 din
19.12.2022 şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu nr. 100.729 din 19.12.2022;
- Prevederile art. 112 alin (2) din Legea Educaţiei Naţional nr. 1/2011; prev. art. 3 şi art. 6 alin (9) din
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi prev. art. 29 din Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3462/06.03.2012;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
- în baza art. 108 lit. a, art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g, art. 286 alin. (4)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea bazelor
sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport, proprietatea publică a
Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, după desfăşurarea
programului didactic - educativ, astfel:
(1)Pot beneficia de utilizarea bazelor sportive (după desfăşurarea programului didactic - educativ)
următoarele categorii de beneficiari:
a) Elevii, cadrele didactice, cluburile, asociaţiile şi secţiile sportive ale unităţilor de învăţământ;
b) Cluburile şi structurile sportive subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale;
c) Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Zalau”, instituţie publică organizată în subordinea
Consiliul Local al Municipiului Zalău;
d) Cluburile şi secţiile sportive subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv secţiile
de seniori;
e) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare;
f) Persoane fizice şi juridice.
(2)Accesul în sălile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul
Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru structurile nominalizate la punctele a, b şi c, pentru cele de
la punctul d) se va acorda o reducere de 50%, din cuantumul chiriei prevăzute în - Anexa II a HCL
prin care s-au stabilit tarifele, iar pentru celelalte categorii, de la punctele e) şi f) accesul se va face în
baza contractelor de închiriere întocmite în urma adjudecării licitaţiilor organizate în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi tarifele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local;
(3)Unităţile de învăţământ au obligaţia de a transmite contractele încheiate, însoţite de programul
sălii de sport pentru avizare. Municipiului Zalău (Primăriei), în calitate de proprietar;
(4)In funcţie de solicitări. Primăria Municipiului Zalău prin Direcţia Patrimoniu, va stabili numărul
de ore acordate fără plată, sau cu reducere, va proceda la avizarea solicitărilor de atribuire a sălilor de
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spoit şi la stabilirea orarului de utilizare a acestora, după derularea programului didactic - educativ,
pentru următoarele categorii de beneficiari:
(4.1.) Elevii unităţilor de învăţământ, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au dreptul de
a beneficia de un număr de maxim 3 ore / săptămâna imediat după derularea programului didactic /
educativ.
(4.2.) Cluburile, asociaţiile şi secţiile sportive ale unităţilor şcolare, cluburile şi structurile sportive
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv
secţiile de seniori, au dreptul de a beneficia de un număr de minim 3 ore / zi.
Conducerea unităţilor de învatamant vor transmite Primăriei Municipiului Zalău spre avizare
solicitările acestor cluburi, iar în cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeaşi unitate de
învăţământ, se va stabili programul de activitate în mod echitabil, imediat după derularea programului
elevilor.
(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuită a sălilor de sport un număr
de maximum 2 ore / săptămână, după terminarea programului alocat elevilor, cluburilor, asociaţiilor,
şi structurilor sportive, activitate în cadrul căreia pot participa şi alte persoane.
(5) Elevii vor avea acces gratuit şi la terenurile de sport amenajate în incinta unităţilor şcolare, după
orele de curs, doar cu supravegherea personalului existent în unitatea şcolară.
(6) După derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele rămase libere,
sălile de sport pot fi închiriate în condiţiile legii, către:
a) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la Direcţia .Tudeţeană
pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare
b) Persoane fizice şi juridice;
(6.1) închirierea se va face prin licitaţie publică în condiţiile legii in vigoare, distinct pentru
fiecare interval orar disponibil zilnic, condiţiile de participare la licitaţie se stabilesc prin documentaţia
de atribuire.
Licitaţiile publice se organizează de proprietar. Municipiul Zalău, unităţii de învăţământ
revenindu-i sarcina de a încheia contractul de închiriere şi de a urmări încasarea chiriei precum şi
urmărirea derulării contractului.
(7) în condiţiile în care se acordă reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la
puncul d), iar cheltuielile cu utilităţile depăşesc această valoare. Consiliul Local al Municipiului Zalău
va suporta diferenţa prin alocarea de sume în bugetul instituţiilor şcolare, pentru acoperirea acestor
cheltuieli.
Art.2. Abrogarea H.C.L al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea
unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea
programului didactic - educativ.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, Direcţia administraţie publică. Direcţia
Resurse Umane;
- Unităţile de învăţământ, SCM Zalău
Voturi:

”pentru”
”îm potrivă”
"abţineri”
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DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 100725 din 19.12.2022
Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind
stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea bazelor
sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport, proprietatea
publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Zalău, după desfăşurarea programului didactic - educativ
A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017
s-a aprobat stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către
unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate
în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic - educativ.
Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor de pregătire a sportivilor clubului
sportiv „Sport Club Municipal Zalau”, instituţie publică organizată în subordinea
Consiliul Local al Municipiului Zalău constiutit în baza Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 194 din 27 iunie 2019, este necesar să se adopte masuri pentru
asigurarea accesului sportivilor/ secţiilor din cadrul SCM la bazele sportive aflate în
proprietatea Municipiului Zalău.
Precizăm că terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău fac
parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliul local. în
conformitate cu prevederile art. 112 alin 2 din Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei
naţionale (2) "Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar,
şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ
din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt
administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt
de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de
administraţie, conform legislaţiei în vigoare. ”
Obligaţiile ce revin autorităţii publice locale de a sprijini sportul pentru toţi si sportul
de performanţă, asigurarea condiţiilor organizatorice şi a bazei materiale pentru
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii, pentru
practicarea exerciţiului fizic, în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
Art. 3 (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ,
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au oblisatia
să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile
organizatorice şi materiale de practicare a educaţieifizice şi sportului în comunităţile
locale.
(2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au
obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară, tinerilor şi
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persoanelor în vârstă condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea
integrării sociale.
(3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru
practicarea educaţieifizice şi sportului de către persoane cu handicapfizic, senzorial,
psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum
şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii
naţionale şi internaţionale destinate lor.
La art. 6 alin 9 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 se prevede posibilitatea
punerii la dispoziţie a bazelor sportive ” (9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot
fi puse la dispoziţie, gratuit sau cu plată, comunităţilor locale, persoanelor fizice sau
juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi
activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor sportive şcolare şi universitare. ” drept
pentru care, Consiliul Local al Municipiului Zalău în calitate de administrator,
stabileşte şi reglementează accesul la bazele sportive aflate în proprietatea
Municipiului Zalău,
La fundamentarea măsurilor privind accesul la bazele sportive din incinta unităţilor
de învăţământ, terenuri şi săli de sport, proprietatea publică a Municipiului Zalau
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, am avut în vedere ca
după desfasurarea programului didactic - educativ, să asigurăm cu prioritate condiţii
pentru desfăşurarea activităţii secţiilor sportive din unităţile de învăţământ cu
program sportiv suplimentar, conf. prevederilor Art. 29 al Ordinului MECTS Nr.
3462 / 06,03.2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării
activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar: ”Pentru
realizarea obiectivelor unităţilor sportive şcolare, cu deosebire a celor din
învăţământul sportiv suplimentar, se impun următoarele măsuri: a) punerea la
dispoziţia secţiilor sportive din unităţile de învăţământ cu program sportiv
suplimentar, în mod gratuit, a bazelor sportive disponibile, în special săli de sport,
care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ;... ”
Aceste măsuri sunt necesare în contextul în care am constatat că gradul de
ocupare al sălilor de sport a crescut, existând cerere deosebita în special pentru sălile
în care se pot desfăşura competiţii cuprinse în calendarul federaţiilor sportive.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre
privind stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea
bazelor sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport,
proprietatea publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Zalău, după desfăşurarea programului didactic - educativ,
SOLICIT Consiliului Local al Municipiului Zalău, să analizeze şi să hotărască cu
privire la adoptarea acestuia.
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DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 100729 din 19.12.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea
bazelor sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport,
proprietatea publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Zalău, după desfăşurarea programului didactic - educativ

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 100725 din 19.12.2022a proiectului de hotărâre privind
stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea bazelor
sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport, proprietatea
publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Zalău, după desfăşurarea programului didactic - educativ;
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor
măsuri privind utilizarea bazelor sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri
şi săli de sport, proprietatea publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Zalău, după desfăşurarea programului didactic educativ
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017
s-a aprobat stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către
unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate
în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic - educativ.
Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor de pregătire a sportivilor clubului
sportiv „Sport Club Municipal Zalau”, instituţie publică organizată în subordinea
Consiliul Local al Municipiului Zalău constituit în baza Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Zalău nr. 194 din 27 iunie 2019, este necesar să se adopte masuri pentru
asigurarea accesului sportivilor/ secţiilor din cadrul SCM la bazele sportive aflate în
proprietatea Municipiului Zalău.
Precizăm că terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău fac
parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliul local, în

conformitate cu prevederile art. 112 alin 2 din Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei
naţionale (2) "Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar,
şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ
din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt
administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt
de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de
administraţie, conform legislaţiei în vigoare. ”
Obligaţiile ce revin autorităţii publice locale de a sprijini sportul pentru toţi si sportul
de performanţă, asigurarea condiţiilor organizatorice şi a bazei materiale pentru
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii, pentru
practicarea exerciţiului fizic, în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
Art. 3 (1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ,
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obli2atia
să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile
organizatorice şi materiale de practicare a educaţieifizice şi sportului în comunităţile
locale.
(2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au
obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară, tinerilor şi
persoanelor în vârstă condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea
integrării sociale.
(3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru
practicarea educaţieifizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial,
psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum
şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii
naţionale şi internaţionale destinate lor.
La art. 6 alin 9 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 se prevede posibilitatea
punerii la dispoziţie a bazelor sportive ” (9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot
fi puse la dispoziţie, gratuit sau cu plată, comunităţilor locale, persoanelorfizice sau
juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi
activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor sportive şcolare şi universitare. ” drept
pentru care. Consiliul Local al Municipiului Zalău în calitate de administrator,
stabileşte şi reglementează accesul la bazele sportive aflate în proprietatea
Municipiului Zalău.
La fundamentarea măsurilor privind accesul la bazele sportive din incinta unităţilor
de învăţământ, terenuri şi săli de sport, proprietatea publică a Municipiului Zalau
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, am avut în vedere ca
după desfasurarea programului didactic - educativ, să asigurăm cu prioritate condiţii
pentru desfăşurarea activităţii secţiilor sportive din unităţile de învăţământ cu
program sportiv suplimentar, conf. prevederilor Art. 29 al Ordinului MECTS Nr.
3462 / 06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării
activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar: "Pentru
realizarea obiectivelor unităţilor sportive şcolare, cu deosebire a celor din
învăţământul sportiv suplimentar, se impun următoarele măsuri: a) punerea la
dispoziţia secţiilor sportive din unităţile de învăţământ cu program sportiv
suplimentar, în mod gratuit, a bazelor sportive disponibile, în special săli de sport,
care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ;... "

Aceste măsuri sunt necesare în contextul în care am constatat că gradul de
ocupare al sălilor de sport a crescut, existând cerere deosebita în special pentru sălile
în care se pot desfăşura competiţii cuprinse în calendarul federaţiilor sportive.
Prevederile art. 129, alin.(l), alin.2, lit.c, alin. 14 şi art.196, alin.l, lit.a din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Zalău:
Art. 1. Stabilirea unor condiţii generale de acces şi a unor măsuri privind utilizarea
bazelor sportive din incinta unităţilor de învăţământ, terenuri şi săli de sport,
proprietatea publică a Municipiului Zalau aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Zalău, după desfăşurarea programului didactic - educativ, astfel:
(1) Pot beneficia de utilizarea bazelor sportive (după desfăşurarea programului
didactic - educativ) următoarele categorii de beneficiari:
a) Elevii, cadrele didactice, cluburile, asociaţiile şi secţiile sportive ale unităţilor de
învăţământ;
b) Cluburile şi structurile sportive subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale;
c) Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Zalau”, instituţie publică organizată în
subordinea Consiliul Local al Municipiului Zalău;
d) Cluburile şi secţiile sportive subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului,
inclusiv secţiile de seniori;
e) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile
în vigoare;
f) Persoane fizice şi juridice.
(2) Accesul în sălile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art.
29 din Ordinul Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru structurile nominalizate
la punctele a, b şi c, pentru cele de la punctul d) se va acorda o reducere de 50%,
din cuantumul chiriei prevăzute în - Anexa II a HCL prin care s-au stabilit tarifele,
iar pentru celelalte categorii, de la punctele e) şi f) accesul se va face în baza
contractelor de închiriere întocmite în urma adjudecării licitaţiilor organizate în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi tarifele stabilite prin Hotărâre a Consiliului
Local;
(3) Unităţile de învăţământ au obligaţia de a transmite contractele încheiate, însoţite
de programul sălii de sport pentru avizare. Municipiului Zalău (Primăriei), în
calitate de proprietar;
(4) In funcţie de solicitări. Primăria Municipiului Zalău prin Direcţia Patrimoniu, va
stabili numărul de ore acordate fără plată, sau cu reducere, va proceda la avizarea
solicitărilor de atribuire a sălilor de sport şi la stabilirea orarului de utilizare a
acestora, după derularea programului didactic - educativ, pentru următoarele
categorii de beneficiari:
A

1

(4.1.) Elevii unităţilor de învăţământ, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au
dreptul de a beneficia de un număr de maxim 3 ore / săptămâna imediat după derularea
programului didactic / educativ.
(4.2.) Cluburile, asociaţiile şi secţiile sportive ale unităţilor şcolare, cluburile şi
structurile sportive subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Ministerului
Tineretului şi Sportului, inclusiv secţiile de seniori, au dreptul de a beneficia de un
număr de minim 3 ore / zi.
Conducerea unităţilor de învatamant vor transmite Primăriei Municipiului Zalău spre
avizare solicitările acestor cluburi, iar în cazul în care sunt mai multe solicitări pentru
aceeaşi unitate de învăţământ, se va stabili programul de activitate în mod echitabil,
imediat după derularea programului elevilor.
(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuită a sălilor de sport
un număr de maximum 2 ore / săptămână, după terminarea programului alocat
elevilor, cluburilor, asociaţiilor, şi structurilor sportive, activitate în cadrul căreia pot
participa şi alte persoane.
(5) Elevii vor avea acces gratuit şi la terenurile de sport amenajate în incinta unităţilor
şcol^e, după orele de curs, doar cu supravegherea personalului existent în unitatea
şcolară.
(6) După derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele
rămase libere, sălile de sport pot fi închiriate în condiţiile legii, către:
a) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile în
vigoare
b) Persoane fizice şi juridice;
(6.1) închirierea se va face prin licitaţie publică în condiţiile legii in vigoare, distinct
pentru fiecare interval orar disponibil zilnic, condiţiile de participare la licitaţie se
stabilesc prin documentaţia de atribuire.
Licitaţiile publice se organizează de proprietar. Municipiul Zalău, unităţii de
învăţământ revenindu-i sarcina de a încheia contractul de închiriere si de a urmări
încasarea chiriei precum şi urmărirea derulării contractului.
A

A

(7) In condiţiile în care se acordă reducerea de 50% din tariful de închiriere
(structurilor de la puncul d), iar cheltuielile cu utilităţile depăşesc această valoare.
Consiliul Local al Municipiului Zalău va suporta diferenţa prin alocarea de sume în
bugetul instituţiilor şcolare, pentru acoperirea acestor cheltuieli.
Art. 2. Abrogarea H.C.L al Municipiului Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 s-a
aprobat stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către
unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate
în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic - educativ.
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HOTĂRÂREA NR.48
din 23 februarie 2017
Privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare
a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora,
după desfăşurarea programului didactic ~ educativ
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 10271/17.02.2017;
Rapoartele comisiilof de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău:
în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 6 alin.(8), alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, ale art. 112 alin.(2i din Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei naţionale;
Ţinând cont de prevederile art. 29 din Ordinul MECTS nr. 3462 / 06.03.2012 privind
aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în
învăţământul preuniversitar;
în baza dispoziţiilor art. 14 şi art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
In temeiul art. 36 alin.(2), lit. c) şi lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 5, 6, 18 şi pct. 19, lit. b), respectiv
art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;___
HOTĂRĂŞTE L
Art,l. Stabilirea următoarelor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către
unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea
acestora, după desfăşurarea programului didactic - educativ:
(1) După derularea progi'amului didactic - educativ sălile de sport din cadrul unităţilor şcolare situate
în municipiul Zalău, pot fi utilizate de următoarele categorii de beneficiari:
. a) Elevii, cadrele didactice, cluburile, asociaţiiRsi ^cţiile sportive ale unităţilor de învăţământ;
b) Cluburile şi structurile sportive subordonate/raunisnerului Educaţiei Naţionale;
c) Cluburile şi secţiile sportive subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, inclusiv secţiile
de seniori;
d) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare;
e) Persoane fizice şi juridice.
(2) Accesul în sălile de sport se va permite în mod gratuit (conform prevederilor Art. 29 din Ordinul
Nr. 3462 / 06.03.2012 al MECTS) pentru structurile nominalizate la punctele a), şi b), pentru cele
de la punctul c) se va acorda o reducere de 50%, din cuantumul chiriei aprobate prin Hotărâi-ea
Consiliului Local al Municipiului Zalău prin care s-au stabilit tarifele, iar pentru celelalte
categorii, de la punctele d) şi e) accesul se va face în baza contractelor de închiriere întocmite în
urma adjudecării licitaţiilor organizate în confonnitate cu legislaţia în vigoare şi tarifele stabilite
prin Hotărâre a Consiliului Local.
(3) Unităţile de învăţământ au obligaţia de a transmite contractele încheiate, însoţite de programul
sălii de sport pentru avizare, Municipiului Zalău (Primăriei) în calitate de proprietar^
(4) Penti*u avizarea solicitărilor de atribuire a sălilor de sport, întocmirea contractelor şi stabilirea
orarului de utilizare a acestora, după derularea programului didactic - educativ, se va avea în
vedere şi faptul că în funcţie de solicitări. Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
vor stabili numărul de ore acordate fără plată, sau cu reducere, cu respectai-ea unnătoarelor:
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' \ • (4.1) Elevii din toate unităţile de învăţământ, sub îndrumarea unui profesor de specialitate au dreptul
de a beneficia de un numai' de maxim 2 ore / zi, imediat după derularea programului didactic / educativ.
Cluburile, asociaţiile şi secţiile sportive ale unităţilor şcolare, cluburile sportive, cluburile şi
'
structurile sportive subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Ministerului Tineretului şi
Sportului, inclusiv secţiile de seniori, au dreptul de a beneficia de un număr de minim ire / zi.
în cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeaşi unitate de învăţământ/ Consiliul de
Administraţie va repartiza orele acordate între solicitanţi, în mod egal, imediat după derularea
programului elevilor.
__(4.3) Cadrele didactice au dreptul de a beneficia de utilizarea gratuită a sălilor de sport un număr de
maximum 2 ore / săptămână, după terminarea prograi-nului alocat elevilor, cluburilor, asociaţiilor şi
structurilor sportive, activitate în cadrul căreia pot participa şi alte persoane din afara şcolii.
(5) Elevii vor avea acces gi'atuit şi la terenurile de sport amenajate în incinta unităţilor şcolare, după
orele de curs, doar cu supravegherea personalului existent în unitatea şcolară.
(6) După derularea programului stabilit conform celor precizate anterior, pentru orele rămase libere,
unităţile de învăţământ au dreptul să închirieze sălile de sport către:
c) Alte cluburi sau structuri sportive afiliate la Federaţiile de specialitate sau la Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret, ce activează în conformitate cu legile în vigoare;
d) Persoane fizice şi juridice;
(6.1) închirierea se va face prin licitaţie publică în conformitate cu normele legale în vigoare,
distinct pentru fiecare interval orar disponibil zilnic, contractul încheindu-se cu solicitantul care a oferit
preţul cel mai mare. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Zalău.
(7) în condiţiile în care se acordă reducerea de 50% din tariful de închiriere (structurilor de la
punctul c), iar cheltuielile cu utilităţile depăşesc această valoare, Consiliul Local al Municipiului
Zalău va suporta diferenţa prin alocarea de sume în bugetul instituţiilor şcolare, pentru
acoperirea acestor cheltuieli.
(8) Procedura de depunere a cererilor:
Pentru întocmirea programelor sălilor de sport, cei interesaţi sunt obligaţi să depună la secretariatul
unităţilor şcolare cererile până cel târziu 01 septembrie pentru perioada OCTOMBRIE - DECEMBRIE
şi până la 01 decembrie pentru perioada IANUARIE - SEPTEMBRIE.
Eventualele solicităi'i, înregistrate în afara acestor intervale, vor putea fi luate în considerare doar
în condiţiile în care programul de activitate al sălii de sport perniţe completarea acestuia.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 19 din
30 ianuarie 2012.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi
unităţile şcolare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
-Primaml municipiului Zalău;
-Unităţile şcolare din municipiul Zalău;
-Direcţia Administraţie publică locală;
-Direcţia Patrimoniu;
-Direcţia Economică;
- Direcţia Resurse Umane;
- aducere la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baiajel Te^dor^
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