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 HOTARARE 
 
 

privind reglementarea accesului si folosirea bazei sportive din curtea unitatilor scolare  
din municipiul Bacau , de catre cetatenii municipiului Bacau. 

 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU; 

 Având în vedere: 

-Prevederile H.C.L. nr.25/21.02.2000; 

-Expunerea de motive a consilierilor locali; 

 In baza dispozitiilor art.38(6) punctul 6  si ale art.46(1) si (1) ( 21 ) din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

inclusiv prin Legea nr.286/06.07.2006  

 
 

H O T A R A S T E  
 

 

 Art.1 – Pentru stimularea activitatii sportive ce se organizeaza în bazele sportive 

din curtea unitatilor  de învatamânt preuniversitar din Bacau, cetatenii municipiului 

Bacau, au acces în urmatoarele conditii : 

a) Elevii vor avea  acces în afara orelor de program scolar pe baza legitimatiei 

sau a carnetului de elev vizat la zi. 

b) Persoanele din afara unitatii de învatamânt vor avea acces în baza sportiva pe 

baza de legitimatie emise si vizate de conducerea unitatii scolare respective. 

c) Accesul la baza sportiva va fi permis, dupa terminarea orelor de învatamant 

pana la orele 20,00, cu exceptia competitiilor scolare programate. 

 



 

d) Se interzice persoanelor care vin la baza sportiva sa introduca bauturi alcoolice 

sau sa vina în stare de ebrietate. 

Cei care vor fi gasiti în aceasta situatie li se va retrage legitimatia. 

Art.2.  Aplicarea masurilor prevazute la art.1 are în vedere , înlaturarea 

perturbarii programului scolar , prin galagia  ce se produce , oprirea stricaciunilor prin 

spargerea geamurilor la cladirile scolii, asigurarea linistei locatarilor care locuiesc în 

vecinatatea scolii. 

Art.3. – Conducerile unitatilor de învatamant preuniversitar, vor  afisa la intrarea 

în  bazele sportive, programul de folosire a lor. 

Art.4. – Politia Primariei Municipiului Bacau, va sprijini conducerile unitatilor 

de învatamant, aflate în dificultate, prin nerespectarea de catre unele persoane 

a « Programului » de folosire a bazei sportive, aplicand dispozitiile Legii 

nr.61/27.09.1991, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire 

sociala a ordinii si linistii publice. 

Directorul Executiv al Politiei Primariei Municipiului Bacau, va solicita 

Primarului Municipiului Bacau,  împuternicirea personalului care va constata  si aplica 

contraventiile prevazute de Legea nr.61/1991. 

          Art.5.  Se abroga Hotarârea nr.25/21.02.2000 a Consiliului Local al Municipiului  
Bacau. 
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