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H O T Ă R Â R E A   nr. 180 

  din 18 mai 2017 

 
 

privind accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport 

 aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale 

 
 

    Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

            Văzând expunerea de motive  nr. 18.996 din data de 04.04.2017 a domnului consilier 

local Radu Bălaş, 

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, capitolul VIII, 

secţiunea a 2-a, art. 112, alin. (2), art. 96, alin. (1), (7) lit. „d”, (9), 

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției școli nr. 19.933 din 07.04.2017, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.1 şi art. 45 şi art. 115, alin. 

(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 
 

Art. 1. Se aprobă accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport ale şcolilor 

primare, gimnaziale şi liceale aflate în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş,  după-amiaza, de 

luni până vineri, sâmbăta, duminica şi în timpul vacanţelor şcolare, nu mai puţin de şapte ore în 

fiecare zi, începând cu data de 1 iulie 2017, cu acordul a două treimi din membrii consiliului de 

administrație al unităților de învățământ. 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind accesul liber și gratuit în curțile și pe terenurile 

de sport aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale din Târgu Mureș (Anexa 1), care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Şcoli şi Consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ.  

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

           
 

                      Preşedinte de şedinţă 

              Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

          Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

                        jrs. Szövérfi  Vasile                                             



Anexa 1 a Hotărârii nr________ din ________ 2017 
 
 

Regulamentul privind accesul liber și gratuit  
în curțile și pe terenurile de sport aparținând  

școlilor primare, gimnaziale și liceale din Tîrgu Mureș 
 
 

  Art. 1. Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre personalul unității de 
învățământ și beneficiarii utilizării curților și terenurilor de sport, în scopul desfășurării în condiții 
optime a activităților de recreere și a activităților sportive. 

 
  Art. 2. Pentru folosirea terenurilor din incinta unităților de învățământ se va ține 
cont cu prioritate de următoarele activități: 

 activitățile didactice prevăzute de curicula școlară 

 activitățile de educație fizică și sport prevăzute în planurile de învățământ. 

 activitățile extrașcolare 

 activitățile de agrement în scop de recreere și sportive. 
                       
                    Art. 3. Pe perioada de folosire a terenurilor, la unitățile de învățământ se asigură paza 
prin personal calificat. 
 
  Art. 4. La ora de la care se permite accesul în curțile și pe terenurile de sport, 
agentul de pază are obligația de a deschide porțile pentru accesul liber și gratuit al celor interesați. 
 
  Art. 5. La încheierea programului, agentul de pază are obligația de a-i invita pe toți 
cei aflați în curțile și pe terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ să părăsească 
terenurile, acesta având și sarcina de a închide căile de acces. 
 
  Art. 6. În cazul în care cei invitați să părăsească curțile și terenurile de sport nu se 
conformează sau în cazul apariției oricăror altor incidente, agentul de pază solicită sprijinul Poliției 
Locale sau va apela la 112. 
 
  Art. 7. Toți cei care folosesc terenurile și curțile școlilor răspund, personal sau prin 
reprezentanții lor legali, material și financiar pentru eventualele pagube produse.  
 
  Art. 8. Toți cei care folosesc terenurile și curțile școlilor au obligația să pastreze 
curățenia, ordinea și liniștea publică, regulile de conduită și să respecte programul de funcționare.  
 
  Art. 9. Este interzis accesul pe terenurile și în curțile școlilor cu țigări, băuturi 
alcoolice, produse pirotehnice și sprayuri lacrimogene sau paralizante, arme de orice fel. 
 
  Art. 10.  Este interzis accesul pe terenurile și în curțile școlilor a celor cu un 
comportament violent sau necivilizat. 
 
  Art. 11. Direcția Şcoli din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș și unitățile de învățământ nu 
își asumă răspunderea pentru eventualele accidentări produse în timpul jocului sau pentru 
pierderea ori dispariția unor obiecte personale. 
 
  Art. 12. Articolul 11 al acestui Regulament va fi afișat, separat, la loc vizibil, la 



intrarea în unitățile de învățământ și la porțile de acces către terenuri și curți. 
  Art. 13. Regulile de folosire a terenurilor și curților școlilor vor fi afișate la loc vizibil, 
la intrarea în unitățile de învățământ și la porțile de acces către terenuri și curți. 
  Art. 14. Prezentul Regulament se completează cu normele de comportament 
specifice fiecărei unități de învățământ, aprobate prin Regulamentul de organizare și funcționare al 
acesteia. 

 
 


