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HOTĂRÂREA NR. ______27.01.2016 
privind stabilirea taxei de închiriere a sălii de sport și a terenului sintetic de sport 

Gănești 
 

 

 

Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data de 
27.01.2016; 

Văzând : - proiectul de hotărâre iniţiat şi susţinut de D-nul Balog Elemer, primarul 
comunei Găneşti; 

              - expunerea de motive întocmită de viceprimarul comunei, D-nul Szasz 
Janoș, privind necesitatea luării măsurilor corespunzătoare pentru întreţinerea şi 
administrarea sălii de sport și a terenului de sport sintetic, precum şi stabilirea unor taxe de 
închiriere a acestor bunuri; 
 În temeiul prevederilor art 36 şi art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu toate modificările ulterioare;   
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art.1. Se stabilesc taxele de închiriere a sălii de sport și a terenului sintetic de sport 
situate în incinta Şcolii Gimnaziale Fogarasi Samuel din Găneşti şi orarul de funcţionare 
după cum urmează: 

Orar:  luni – vineri: 1600 – 2200; sâmbăta – duminica: 1000 – 2200 
 
1. Teren sintetic 

- 50 lei/oră pentru meciuri de minifotbal; 
- orele de sport şi competiţiile şcolare – gratuit 

 
2. Sală sport 

- 50 lei/oră pentru meciuri de volei, handbal, baschet, zumba; 
- 15 lei/oră/masă pentru meciuri de tenis de masă; 
- orele de sport şi competiţiile şcolare – gratuit 
 

Art.2. Se încredinţează D-nul Szasz Ioan cu administrarea şi închirierea terenului de 
sport precum şi încasarea sumelor provenite din închiriere, care vor fi depuse săptămânal la 
casieria primăriei locale. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire şi respectarea prevederilor prezentei se încredinţează 

conducerea primăriei locale şi D-nul Szasz Ioan. 
 

 

INIŢIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 Szász János, viceprimarul comunei Găneşti, jud. Mureş; 
 Având în vedere faptul că terenul de sport situat în curtea şcolii Fogarasi Samuel din Găneşti 
necesită o administrare raţională şi responsabilă întrucât în caz contrar baza sportivă se poate 
deteriora prin folosirea acesteia necontrolată şi neorganizată.  
 În momentul de faţă deja au apărut unele probleme, respectiv denivelarea terenului de joc în 
partea de SV, au apărut găuri în plasa sintetică de protecţie din spatele porţilor, precum şi în plasele 
porţilor, s-au descentrat reflectoarele care asigură iluminatul pe timp de noapte, precum şi altele mai 
minore, fapt pentru care consider că trebuie asigurate resursele financiare necesare întreţinerii şi 
menţinerii în stare cât mai bună a acestora. 
 Ţinând cont şi de tarifele practicate de administratorii terenurilor de sport din zonă, propun 
stabilirea unui orar de funcţionare adecvat tuturor anotimpurilor, astfel încât să nu deranjăm nici 
cetăţenii din zonă, precum şi a unui tarif rezonabil, diferenţiat pe activităţile sportive pentru care se 
doreşte închirierea bazei sportive, după cum urmează: 
  

Orar:  luni – vineri: 1600 – 2200; sâmbăta – duminica: 1000 – 2200 
 

                Tarif: 

- Teren sintetic: 50 lei/oră pentru meciuri de minifotbal; 
- orele de sport şi competiţiile şcolare – gratuit 

 
Totodată în vederea realizării celor arătate anterior, precum şi asigurarea supravegherii şi 

administrării corespunzătoare a bazei sportive, propun numirea unui responsabil competent, 
respectiv pe D-nul Szasz Ioan (muncitor administrator la Şc. F. Samuel din Găneşti), care să asigure 
organizarea evenimentelor după un program zilnic, precum şi încasarea tarifelor stabilite, 
gestionarea acestora şi depunerea la casieria primăriei în ziua de luni a fiecărei săptămâni. 

În ceea ce privește sala de sport aflată în incinta Grădiniței Gănești, ținând cont de faptul că 
există solicitări atât din partea tineretului cât și a persoanelor adulte pentru utilizarea acesteia pentru 
diferite activități sportive (fitness, dans sportiv, tenis de masă, volei, etc.) pe tot parcursul anului, 
consider că se impune a ține cont de aceste aspecte și de a pune la dispoziția celor interesați acestă 
sală, bineînțeles în condiții de siguranță și totodată la tarife accesibile și juste atât în vederea 
încurajării populației comunei de a face sport cât și în ceea ce privește asigurarea minimului de 
necesar pentru întreținerea, conservarea și dotarea, dacă este cazul, cu noi accesorii și echipamente 
sportive pentru asigurarea unui climat cât mai adecvat scopului pentru care a fost realizată această 
investiție.  

Față de cele prezentate propun stabilirea unorm tarife de închiriere a sălii de sport, după 
cum urmează: 
 - 50 lei/oră pentru meciuri de volei, handbal, baschet, zumba; 
            - 15 lei/oră/masă pentru meciuri de tenis de masă; 

- orele de sport şi competiţiile şcolare – gratuit 
 

 

 

Întocmit, 
Szasz Janos 
viceprimar 

 


