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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr.354/28.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
„BAZELOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL GIURGIU” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

  
 

         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.57.444/13.12.2021; 
         - raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.58.000/15.12.2021; 
         - Hotărârea nr.82/26.02.2015 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind 
transmiterea în folosință gratuită pe perioada derulării Contractului de delegare a 
gestiunii, a unor bunuri ce aparțin patrimoniului Municipiului Giurgiu, către Societatea 
Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A.; 
        - Hotărârea nr.354/28.10.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al „Bazelor Sportive din 
Municipiul Giurgiu”; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 

 - avizul comisiei de învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și 
familie; 
        - prevederile Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile art.129, alin.(1), alin.(14) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată. 
 
         În temeiul art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 
        Art.I. Regulamentul de Organizare și Funcționare a „Bazelor Sportive din 
Municipiul Giurgiu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.354/28.10.2021, se modifică după cum urmează: 
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       1. Art.4 se modifică și va avea următorul cuprins : 
           „Art.4. Cheltuielile de funcționare și investiții ale „Bazelor Sportive din 
Municipiul Giurgiu" sunt finanțate din bugetul local și cote defalcate din T.V.A., 
pentru susținerea activităților instituțiilor de interes public și de utilitate publică, 
dar și pentru activitățile de voluntariat sau care au ca scop colectarea de fonduri 
pentru susținerea unor cauze umanitare.” 
 
       2. Art.5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
           „Art.5. Veniturile „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu" pot fi 
completate cu sume provenind din sponsorizări, donații, în limitele legii, cât și în 
urma utilizării/închirierii acestora către alte institutii, structuri sportive de drept 
privat, asociații sau orice altă formă de organizare care nu este de drept public 
și de utilitate publică.” 
 
      3. Art.7 se modifică după cum urmează:  
          a) Se elimină prevederile înscrise la litera „d”. 
          b) se renumerotează alineatele articolului, în sensul că litera „e” devine 
litera „d”. 
 
         c) lit.„f” devine lit.„e” și va avea următorul cuprins: 
             „lit.„e” În perioadele rămase neacoperite de activitățile menționate la 
literele „a” – „d” ale prezentului articol, bazele sportive pot fi utilizate de 
structurile sportive care fac dovada legalității constituirii lor, a calificării 
profesionale a persoanelor care organizează diferitele activități sportive, 
reglementată prin art.58, 59, alin.(1), (2), (3) din Legea Educației Fizice și 
Sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, după un orar 
prestabilit și în urma achitării tarifelor de utilizare, aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu”. 
       d) litera „g” devine litera „f”. 
 
     4. Art.8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
         „Art.8. „Bazele Sportive din Municipiul Giurgiu" administrate de S.C. 
Giurgiu Servicii Locale S.A. – în insolvență, sunt : 
        a) Sala Polivalentă „Chauncey Hardy” – Parcul Tineretului; 
        b) Sala de Sport și terenul cu gazon artificial de baschet/handbal din 
Complexul „Marin Anastasovici” - Strada Unirii; 
        c) Stadionul „Gogu Gârlea” - Șoseaua Portului”. 
 
     5. La art.12, lit.„f” se modifică după cum urmează: 
         „lit.f” Acțiunile Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu.” 
 
     6. Art.14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
         „Art.14. Alți utilizatori, persoane fizice sau juridice care nu sunt 
recunoscute conform statutului propriu ca fiind de drept public/de utilitate 
publică și doresc să rezerve „Bazele Sportive din Municipiul Giurgiu", se vor 
adresa în scris administratorului pentru a verifica disponibilitatea 
obiectivului solicitat, după care vor achita tariful de utilizare. Datele de 
contact ale administratorului vor fi afișate la loc vizibil pe fiecare din 
terenurile ce compun „Bazele Sportive din Municipiul Giurgiu.” 
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      7. Art.15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
          „Art.15. Utilizatorii prevăzuți la art.14 din prezentul Regulament au 
acces în „Bazele Sportive din Municipiul Giurgiu" numai dacă prezinta 
chitanța de achitare a tarifului de utilizare, eliberată de administratorul bazei 
sportive pe care se va înscrie în mod obligatoriu data și orele de utilizare, cât 
și numărul de persoane care vor utiliza baza sportivă solicitată.” 
 
      8. Art.16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
        „Art.16. Cluburile și Asociațiile Sportive de drept privat pot încheia 
contracte de utilizare temporară pe diferite perioade, dar nu mai mult de un an, 
cu posibilitate de prelungire, doar dacă vor achita lunar tariful conform anexei 2 
la hotărâre. 
          (2) Cluburile și Asociațiile Sportive de drept privat au posibilitatea să 
beneficieze de o reducere cu 50% a tarifelor de utilizare a bazelor sportive dacă 
îndeplinesc ce puțin două din  următoarele criterii: 
      a) sportul practicat să fie un sport olimpic; 
      b) număr de sportive - minim 60; 
      c) număr de sportive legitimați - minim 50; 
      d) număr de echipe angrenate în competiții oficiale (sporturi de echipă) – 

minim 4; 
      e) număr sportive angrenați în competiții oficiale ( sporturi individuale) – 

minim 30; 
      f) număr categorii de vârstă angrenate în sistemul competițional – 3. 
       (3) Reducerea prevăzută la alin.(2) se acordă cu condiția ca solicitantul să 
încheie cu S.C.M. DUNĂREA 2020 Giurgiu un protocol de colaborare prin care 
S.C.M. DUNĂREA 2020 Giurgiu, să aibă dreptul de primă opțiune la transfer 
asupra sportivilor. Totodată sportivii care termină categoriile de vârstă ale 
clubului, privat, să treacă automat la S.C.M. DUNĂREA 2020 Giurgiu, în cazul în 
care și S.C.M. Dunărea 2020 Giurgiu dorește acest lucru. 
 
      9. Art.19. se modifică și va avea următorul cuprins: 
          „Art.19. Tarifele de utilizare sunt cele aprobate prin Hotararea 
Consiliului    Local al Municipiului Giurgiu.” 
 
    10. Art.28. se modifică și va avea următorul cuprins: 
          „Art.28. Orarul de funcționare va fi întocmit de către administrator, ținând 
cont de solicitări și va fi afișat la loc vizibil.” 
 
    11. Art.29 se modifică, după cum urmează: 
          „Art.29. La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele: 
            Orarul instituțiilor de învățământ din planul cadru, precum și programul 
de pregătire al echipelor școlilor; 
            Solicitările formulate în scris și depuse la administratorii bazelor sportive 
în luna decembrie a fiecărui an, de către insitituțiile de utilitate publică și de 
drept public care vor beneficia de acces gratuit și cu prioritate; 
           Sălile/terenurile de sport vor funcționa zilnic între orele: 8:00-22:00; 
           Programul competițiilor sportive „oficiale”; 
      d^1 Programul Cluburilor și Asociațiilor Sportive de drept privat care au 
încheiat protocoale de colaborare cu S.C.M. DUNĂREA 2020 Giurgiu conform 
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art.16. 
         Alte solicitări venite din partea persoanelor fizice/structurilor de drept 
privat. 
         În limitele pozițiilor rămase libere după soluționarea cererilor insituțiilor de 
drept public și de utilitate publică. 
        În cazul în care pentru aceiași locație, aceiași data, același interval orar 
sunt formulate mai multe solicitări, acestea vor fi soluționate în ordinea inversă 
a ofertelor ce urmează a fi depuse în plic, la secretariatul administratorului bazei 
sportive solicitate, cel mai târziu cu 10 zile înaintea evenimentului ce urmează a 
se desfășura, plecând de la tariful minim stability, conform anexei 1. 
         În cazul în care prima ofertă valorică nu este achitată în termen de 5 zile de 
la data deschiderii plicurilor va fi notificat în scris/prin mijloace electronice 
ocupantul locului următor.  
        Acesta va avea la dispoziție 2 zile pentru a efectua plata conform ofertei 
sale și implicit să își revendice dreptul de a folosi baza sportivă conform orelor 
anunțate ca fiind libere.  
        Această ultimă regulă, se va aplica după caz, până la epuizarea tuturor 
ofertelor. 
 
    12. Art.30 se modifică, și va avea următorul cuprins: 
          a) „Art.30. (1) Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor 
prezentului Regulament, desemnate de către administratorii „Bazelor Sportive 
din Municipiul Giurgiu", răspund de: 
 
         b) Litera „k” va avea următorul cuprins: 
              „lit.k” Întocmirea și gestionarea Registrului de evidență, care va conține 
în mod obligatoriu următoarele: data, numărul chitanței, numele celui care a 
achitat contravaloarea tarifului, numărul de persoane care au utilizat 
terenul/sala. Registrul va fi înregistrat în Registrul general de intrare –ieșire al 
administratorului Bazei, va fi numerotat și sigilat.” 
 
       Art.II. Regulamentul de Organizare și Funcționare a „Bazelor Sportive din 
Municipiul Giurgiu”, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se republică și va 
avea forma prevăzută în Anexa 1. 
       Art.III. Tarifele de utilizare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu” – Anexa 2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, se modifică și se înlocuiește cu 
Anexa 2 la prezenta hotărâre. 
       Art.IV. Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.V. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr.203/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru de 
închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniveristar 
de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Giurgiu, se modifică după 
cum urmează: 
          1. Punctul II.1, alin.(1) în sensul excluderii referirilor la săli de sport, 
terenuri de sport.  
          2. Punctul II.2.3 se elimină. 
 
        Art.VI. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, Direcţiei Economice din cadrul 
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Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Societății Giurgiu Servicii 
Locale S.A. în insolvență și unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza 
Municipiului Giurgiu în vederea ducerii la îndeplinire și se va afișa la sediul și pe site-ul 
Primăriei municipiului Giurgiu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 27 ianuarie 2022       
Nr. 14    

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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