
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 268   

 

din 20 septembrie  2018 
 

privind aprobarea tarifelor 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 nr. 49855 din 29.08.2018, prezentată de Direcţia Şcoli privind  

aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din Municipiul Tîrgu Mureş, 

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi 2, lit. „c” şi „d”, alin. 5, lit. „a”,  alin. 6. lit. „a”, pct. 1 

şi 6, alin. 9. art. 45, alin 2 şi art. 115, alin.1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
   

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru închirierea sălilor de sport aflate în administrarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, astfel; 

 Săli de sport categoria A(sală mare şi/sau omologată de o federaţie sportivă) 

  - minim 150 lei/oră inclusiv utilităţi 

 Săli de sport categoria B ( sală mică) 

  - minim 100 lei/oră inclusiv  utilităţi 

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

  - minim 75 lei/oră inclusiv  utilităţi 

      Din veniturile suplimentare obţinute de unităţile de învăţământ 20% din cuantumul 

chiriei lunare vor reveni bugetului local. 

    Având în vedere OMENCTS nr. 5568/2011 şi OMENCTS nr. 5570/2011, LPS şi CSS 

beneficiază de gratuitate la sălile de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ. 

   Clubul Sportiv municipal, club care aparţine municipalităţii, beneficiază de o reducere 

de 50% din tariful de închiriere. 

 Art.2.  Toate contractele de închiriere vor fi supuse vizei juridice şi aprobării directorului 

executiv adj. al Direcţiei Şcoli. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli.  
Art. 4. În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), lit. „e”, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind 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, 

                                                                          dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 


