
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 238 

 

  din  27 iulie 2017 

 
 

privind aprobarea tarifului a sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş 

 

  Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 Văzând Expunerea de motive întocmită de consilierul local Bakos Levente privind 

aprobarea  tarifului de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de sport aflate în 

administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, 

Luând în considerare amendamentele făcute din cadrul ședinței Consiliului local, 

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

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi 2, lit. „c”, art. 45, alin 3 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 tarifele minime de închiriere, astfel: 

- săli de sport de categoria A (sală mare și/sau omologată de o federație sportivă): 

- 200lei/oră pe perioada 01.10.2017- 31.03.2018., 

- 150lei/oră pe perioada 01.04.2018-30.09.2018. 

- săli de sport de categoria B (sală mică): 

- 100lei/oră pe perioada 01.10.2017- 31.03.2018.,  

- 75lei/oră pe perioada 01.04.2018-30.09.2018.  

- săli de sport de categoria C (sală de sport mică, cu dotare modestă) 

- 80lei/oră pe perioada 01.10.2017- 31.03.2018.,  

- 50lei/oră pe perioada 01.04.2018-30.09.2018. 

Încadrarea sălilor de sport a diferitelor unități preșcolare în categoriile de mai sus sunt 

prezentate în Anexa nr.1. 

 

Art.2 Tariful determinat la art.1 reprezintă un tarif minim practicabil pentru diferitele 

tipuri de utilizatori, Consiliile de Administrație a unităților de învăţământ preuniversitar de 

stat pot majora aceste chirii în vederea creșterii veniturilor proprii. Chiriile stabilite la art.1 

conțin atât chiria sălii cât și utilitățile aferente acestei utilizări.. Cota parte aferentă 

utilităților, calculată conform metodologiei elaborate de Direcția Școli respectiv Direcția 

Economică din cadrul Executivului Municipiului Tîrgu Mureş, se va deconta conform 

procedurilor existente. Reducerile oferite entităților sportive conform prezentei hotărâri sunt 

suportate din Bugetul Consiliului Local, astfel unitățile de învățământ preșcolar vor beneficia 

integral de sumele ce le revin după scăderea utilităților din chiria stabilită la art.1., indiferent 

de nivelul facilităților oferite unor entități sportive.  Sumele cuvenite drept venituri proprii se 

vor compensa din facturile de utilități, pe bază de decont.  

 



Art.3  Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar vor stabili 

orarul, în intervalul dintre orele 16-22 (între luni și vineri) și 08-22 (sâmbătă)  câte ore pot fi 

închiriate de entitățile sportive. Numărul de ore destinate pentru închirierea în vederea altor 

activități (sportive sau de altă natură) decât cele desfășurate de entități sportive, nu poate fi 

mai mult de 3 ore pe zi. Entitățile sportive care beneficiază de scutirile din prezenta hotărâre 

au prioritate absolută la ocuparea sălilor de sport, astfel la repartizarea orelor de utilizare 

ordinea de repartizare este următoarea: 1. entități sportive beneficiare a unor scutiri 2. entități 

sportive 3. entități non-sportive (ONG) 4. firme și persoane fizice. 

 

Art. 4  În vederea încurajării sportului organizat (de masă  sau de performanță) în 

Tîrgu Mureș entitățile sportive (cluburi, asociații, ONG-uri sportive) vor plăti tarifele 

specificate la art.1., acestea devenind tarifele maximale practicabile pentru acestea, în cazul 

în care nu beneficiază de reducerile de la art.5. 

 

Art. 5. Se aprobă grila de reduceri pentru chiria stabilită la art.1 pentru cluburi și 

asociaţii sportive, prezentată în Anexa nr.2, care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Reducerile se aplică pe tarifele minime percepute la art.1. 

 

Art. 6. Fac excepție de la prezenta reglementare Cluburile sportive școlare, CSS 

Tîrgu Mureș respectiv LPS Tîrgu Mureș, care vor beneficia de utilizarea acestor săli, 

conform OMECTS nr. 5568/2011 respectiv OMECTS nr. 5570/2011. 

 

Art. 7. Entitățile sportive vor solicita facilitățile stabilite în Anexa nr2. întocmind 

documentația stabilită prin Anexa 3. la prezenta hotărâre. Termenul de depunere a 

documentației este 01.09.2017. , ora 14.00. 

 

Art. 8. Se numește comisia de evaluare a documentației privind acordarea scutirilor 

la închirierea sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din Municipiul Tîrgu Mureş: 

1. Horațiu Lobonț, – dir. adj. Direcția Școli, președinte 

2. ___________________ reprez. Direcţia activităţi culturale 

3. Kovács Lajos Alpár – consilier local 

4. Matei Dumitru – consilier local 

5. Magyary Előd –  consilier local 

 

Art. 9. Entitățile sportive care beneficiază de scutiri în urma depunerii documentației 

stabilite prin Anexa 3, vor obține o adeverință din partea Direcției Școli până la data de 

15.09.2017 privind nivelul scutirii stabilite.  

 

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli. 

 

Art. 11. 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, 

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 nr. 1   

 

Săli de categoria A 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TÎRGU MUREȘ  PAVEL CHINEZU 9A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" TÎRGU MUREȘ  BARAGANULUI  2 B  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" TÎRGU MUREȘ  ŞURIANU  1-3 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SERAFIM DUICU" TÎRGU MUREȘ  HUNEDOARA  38 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR VLADIMIRESCU" TÎRGU MUREȘ  CUTEZANTEI  51 

 

Săli de categoria B-  
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" TÎRGU MUREȘ  GHEORGHE DOJA  13 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÎRGU MUREȘ  VICTOR BABES  11 

LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTROMUREȘ" TÎRGU MUREȘ  LIVEZENI  5 

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" TÎRGU MUREȘ  BULEVARDUL 1848  55 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION VLASIU" TÎRGU MUREȘ  GHEORGHE MARINESCU  62 

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE MARINESCU" TÎRGU MUREȘ  GHEORGHE MARINESCU  15 

TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TÎRGU MUREȘ  BOLYAI  3 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUROPA" TÎRGU MUREȘ  VICTOR BABES  11 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" TÎRGU MUREȘ  MUNCII  17 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ROMULUS GUGA" TÎRGU MUREȘ  CERNAVODA  2 

 

Săli de categoria C 

- toate sălile de sport nespecificate la categoria A sau B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2   

 

Procente de reduceri pentru chirii săli 

Criteriu de diferențiere Procent Obs. 

Existența unui număr CIS 10%  

Existența unor grupe de copii (până la 12 

ani)* 

5%  

Existența unor grupe de copii și juniori (12-

18ani)* 

15%  

Ramură sportivă olimpică 5%  

Ramură sportivă de interes major în Tg. 

Mureș, practicabil în sală de sport** 

30%  

Participare la campionat național,*** 10%  

 

*Grupă de copii sau juniori înseamnă cel puțin 20 copii înregistrați/ legitimați 

la federație data de 01.09.2017. 

** Prin ramură sportivă de interes major în Tg. Mureș se înțeleg, acele 

discipline sportive care au tradiție de cel puțin 30 de ani, cu echipe înscrise în 

campionate naționale, de primă divizie, la nivel cel puțin de juniori sau adulți, 

în ultimii cinci ani, pe perioada 01.09.2017-31.08.2018.  

*** Pentru etapele de campionat național, 6 ocazii pe sezon competițional 

subvenționarea chiriei este de 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         Anexa nr.3 

 

Lista documentelor necesare pentru obținerea reducerilor de chirie la 

sălile de sport  aflate în administrarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 

1. Documentele de înfiinţare (Act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească definitivă). 

2. Certificatul de Identitate sportivă  

3. Dovada afilierii la Federaţia Sportivă Naţională de specialitate 

4. Dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la 

organul fiscal competent 

5. Certificat de atestare fiscală (Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş) 
6. Certificat Fiscal (Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş) 
7. Lista cu datele de identificare a cel puțin 20 sportivi, cu numele și prenumele 

acestora, nr. legitimație 
8. declarație pe propria răspundere privind exactitatea datelor și luare la cunoștință 

consecințele unor declarații false. 
9. Declarație pe propria răspundere prin care reprezentantul entității sportive ia act de 

pierderea definitivă a facilităților primite în cazul subînchirierii, a cedării sălii către 

alte entități sau persoane fizice.   
 


