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AVIZAT,
SECRETA^jGENERAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificârea alin.5 al art.l din Hotărârea Consiliului LocaLdf JVIunicipiului
Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte
modul de administrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport - proprietatea
publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea
programului didactic-educativ, respectiv, aprobarea Regulamentul privind accesul şi
modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere; Referatul de aprobare înregistrat la Primăria municipiului Zalău sub
nr.57446 din 18.08.2021 al consilierului local USRPLUS, Alin Viorel Guler;
Raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre privind
accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Zalău, întocmit de Direcţia
Patrimoniu sub nr,64664 din 16.09.2021 şi completat cu Raportul de specialitate întocmit de
Direcţia Patrimoniu nr. 77459 din 02.11.2021;
Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.48 din 23 februarie 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile
şcolare a sălilor de sport - proprietatea publieă a Municipiului Zalău, aflate în administrarea
acestora, după desfăşurarea programului didactie-educativ;
în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
Prevederile art.l 12* alin.2 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale;
In conforrnitate cu art.129 alin.2 lit.c şi d, alin.6 lit.a şi slin.7 lit.a,e,f, art. art.139 alin.3
lit.g, art.196 alin.l lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Modificarea alin. 5 al art.l din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 48 din 23 februarie 2017 privind stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de
adniinistrare de către unităţile şcolare a sălilor de sport — proprietatea publică a Municipiului
Zalău, aflate în administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ , care
va avea următorul cuprins:

(5)Elevii vor avea acces gratuit şi la terenurile de sport amenajate în incinta
unităţilor de învăţământ din Municipiul Zalău, după orele de curs, conform programului
aprobat, cu respectarea Regulamentului privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi
terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Zalău
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi
terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa umtăţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Zalău, ce constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia
Patrimoniu şi Direcţia Resurse Umane.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj;
-Primarul municipiului Zalău;
-Direcţia Administraţie Publică
-Direcţia Patrimoniu
-Direcţia Economică
-Direcţia Resurse Umane
-Toate unităţile de învăţământ

CONSILIER LOCAL
Alin Viorel Guler

Voturi:

”pentru”
_ **împotrivă**
_ **abţinerV*

REGULAMENT-CADRU
privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în
folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Zalău
CAP. I - DISPOZIŢH GENERALE
Art. 1 Regulamentul- cadru privind accesul copiilor/elevilor în curţile şi pe terenurile de
sport în aer liber, aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preimiversitar de stat de
pe raza Municipiului Zalău, demunit în continuare "Regulament”, cuprinde norme privind
modul de utilizare a amenajărilor menţionate, denumite în continuare „teren(uri) de
sport”, este redactat în baza: O.U.G, nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Curţile unităţilor de învăţământ şi terenurile de sport care fac obiectul prezentului
Regulament sunt domeniu public al Municipiului Zalău şi se află în administrarea unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat având destinaţia învăţământ şi educaţie.
Art. 3 Respectarea Regulamentului-cadru este obligatorie pentru orice persoană care are
acces în incinta unităţii de învăţământ, cu menţiunea că accesul este permis doar în curtea
şcolii şi pe terenul de sport, nu şi înăuntrul clădirilor.
Art. 4 Pe teremuile de sport se vor desfăşiua numai activităţi cu caracter sportiv. Prin
activităţi cu caracter sportiv se înţelege activitatea fizică, desfăşurată individual, în grup
sau pe echipe, menită să întărească condiţia fizică a participanţilor sau practicată în scop
recreativ.
Art. 5 Este permis accesul gratuit tuturor copiilor/elevilor din sistemul de învăţământ
preuniversitar domiciliaţi în Mxmicipiului Zalău sau care studiază la o unitate de
învăţământ de stat de pe raza Municipiului Zalău, denumiţi în continuare "utilizatori”, în
curţile şi terenurile de sport în aer liber ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la
care sunt elevi, cu condiţia ca aceştia să se încadreze grupei de vârstă din care unitatea de
învăţământ face parte, conform sistemului de învăţământ din România, respectiv:
învăţământ primar, învăţământ gimnazial şi învăţământ liceal, în vederea desfăşurării
activităţilor sportive.
Art. 6 a) Programul de acces în curţile şi pe terenurile de sport, în zilele din timpul anului
şcolar în care au loc cursuri şcolare, precum şi în timpul vacanţelor şcolare, al zilelor de
sâmbătă şi duminică şi în timpul sărbătorilor legale se va stabili de către Consiliul de
Administraţie al şcolii, în funcţie de specificul fiecărei unităţi şcolare.
Programul va începe la o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor,
concursurilor sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu, cu
menţiunea ca acesta să se încadreze în programul de prezenţă al agentului de pază în
unitate.
b) Programul de acces în curţile şcolilor şi pe terenurile de sport se va afişa de către
conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar la loc vizibil, în exteriorul unităţii,
orice modificare a acestuia fiind afişată în aceleaşi condiţii. De asemenea, acest program
va fi publicat online, pe paginile de reţele sociale şi paginile web ale instituţiei.

CAP. n DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
Art 7 Drepturi:
a). Accesul gratuit în curţile şi terenurile de sport în aer liber ale xinităţilor de învăţământ
preimiversitar de stat, aflate pe raza Municipiului Zalău;
b). Elevul/copilul cu vârsta cuprinsă între 10 - 18 ani poate fi însoţit de prieteni, rude, de
vârstă apropiată, chiar dacă aceştia nu sunt elevi în respectiva unitate de învăţământ,
preciun şi de un aparţinător (părinţi, bunici, fraţi majori etc), dacă aceştia doresc
supravegherea minorului/minorilor. Aparţinătorul poate, la rândul său, să fie însoţit de alţi
membri ai familiei (minori). Aparţinătorul răspimde de acţiunile şi faptele minorilor,
potrivit art. 1372 din Codul civil.
Art. 8 Obligaţii:
a). Elevul/copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoţit, obligatoriu, de un aparţinător (părinţi,
bunici, fraţi majori etc). Aparţinătorul poate, la rândul său, să fie însoţit de alţi membri ai
familiei (minori); în aceste situaţii aparţinătorul răspimde de acţiunile şi faptele minorilor,
potrivit art. 1372 din Codul Civil;
b). Aparţinătorul minorului care a solicitat prezenţa în vederea supravegherii minorului nu
are dreptul de a participa sau interveni în desfăşurarea activităţilor sportive; de asemenea,
copiii preşcolari care îl însoţesc nu pot intra pe terenul de sport şi să participe la activităţile
sportive în situaţia în care terenul este folosit de copii/elevi de la nivelul gimnazial sau
liceal;
c). Să se încadreze în grupa de vârstă în conformitate cu cea a categoriei unităţii de
învăţământ;
d). Să aibă asupra sa şi să prezinte, la cererea agenţilor de pază, carnetul de elev (vizat la
zi);
e). Să aibă asupra sa minimum un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant
legal la care, în caz de urgenţă, acesta poate fi contactat de către agenţii de pază;
f). Să folosească terenurile de sport din curtea şcolii numai pentru a practica sporturi
conforme cu amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente. Este interzisă orice altă
activitate care nu se încadrează în categoria "activităţi sportive în aer liber”;
g). Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice pe terenul de sport sau în imediata lui
vecinătate. Această obligaţie este opozabilă şi aparţinătorilor copiilor/elevilor. în situaţia în
care persoanele care însoţesc minorul se află în stare de ebrietate sau sub influenţa
substanţelor psihotrope şi au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu
ţigări aprinse în incinta unităţii de învăţământ, aceştia sunt invitaţi să părăsească incinta sau
accesul le este strict interzis;
h). Să nu arunce ambalaje, deşeuri şi, în genere, gunoi în alte locuri decât cele special
amenajate, precum coşuri de gunoi. în caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească
incinta de către agentul de pază.
i). Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu
va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive ale unităţii de învăţământ, ci doar depozitat
în apropierea locurilor unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile sau în locurile special
amenajate, pentru a putea fi supravegheate de către proprietari;
j). Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în
incinta unităţilor de învăţământ;
k). Utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor destinate activităţii de educaţie fizică şi sport
aflate în curţile şi terenurile de sport vor putea fi folosite conform normelor de utilizare
care vor fi afişate la loc vizibil de către conducerea unităţii de învăţământ;
l). Respectarea regulilor de conduită sportivă;
m). Respectarea ordinii şi liniştii publice;
n). Respectarea strictă a orarului afişat;

o). Păstrarea curăţeniei;
p). Elevul trebuie să poarte haine şi echipament sportiv potrivite activităţii desfăşurate şi
anotimpului;
r). Obligaţia de a părăsi toate spaţiile şi terenurile de sport aparţinând unităţilor de
învăţământ, la sfârşitul programului de utilizare sau în cazul în care simt somaţi în acest
sens de agentul de pază, sau de către reprezentantul unităţii de învăţământ.
s). Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face
pe propria răspimdere a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor.
CAP. m - DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE UNITĂŢH DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 9 Drepturi:
a). Organizarea de activităţi sportive împreimă cu alte imităţi de învăţământ sau
organizaţii, pentru sporirea gradului de atractivitate a curţilor şi terenurilor de sport în aer
liber;
b). Dreptul de a nu pune la dispoziţie elevilor articole şi materiale didactice specifice,
aceasta fiind în sarcina copiilor sau a însoţitorilor acestora;
c). Evacuarea imediată de către agentul de pază a copiilor/elevilor şi a însoţitorilor
acestora, dacă aceştia nu respectă întocmai prezentul Regulament sau dacă folosesc spaţiul
în alte scopuri decât cele sportive. în acest sens, agentul de pază va solicita părăsirea
incintei unităţii de învăţământ;
d). Evacuarea însoţitorului dacă acesta intervine în activităţile copiilor/elevilor sau dacă
acesta este în stare de ebrietate, consumă băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope,
fumează sau are un comportament care lezează opinia publică sau deranjează pe ceilalţi
utilizatori ai curţilor şi terenurilor de sport; analog cu situaţia de mai sus, agentul de pază
va solicita părăsirea incintei xuiităţii de învăţământ; în caz contrar, acesta va sesiza Poliţia
Locală sau alte organe abilitate.
Art. 10 Obligaţii:
a). în termen de 5 zile de la informarea primită din partea Direcţiei Patrimoniu din cadrul
Primăriei Municipiului Zalău cu privire la adoptarea prezentei hotărâri de deschidere a
curţilor unităţilor de învăţământ, conducerea unităţii respective se va ocupa de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri şi de aplicare a prezentului Regulament;
b). Programul de funcţionare va fi afişat în mod vizibil pentru publicul larg pentru a putea
fi adus la cunoştinţa utilizatorilor curţilor şi terenurilor de sport aflate în aer liber, din
unitatea de învăţământ respectivă. De asemenea, acest Regulament va fi publicat online pe
paginile de reţele sociale şi paginile web ale instituţiei.
CAP IV - ATRIBUŢIILE AGENTULUI DE PAZĂ
Art. 11 Agentul de pază are ruinătoarele atribuţii:
a). Să noteze, pe baza carnetului de elev vizat la zi de imitatea şcolară, în "Registrul de
evidenta a accesului persoanelor la obiectiv”, sau într-un registru dedicat, niunele elevului
şi numărul de telefon al părintelui/aparţinătorului legal, care solicită folosirea terenurilor
din curtea şcolii, iar în cazul grupiuilor/echipelor, cel puţin munele unui elev şi mmiărul de
telefon al părintelui/aparţinătorului legal al acestuia.
b). în limita competenţelor, să acţioneze pentru menţinerea liniştii şi ordinii la postul
încredinţat, conform fişei postului.
c). Agentul de pază trebuie sa gestioneze eventualele altercaţii dintre elevi/copii şi/sau
însoţitorii acestora, conform consemnului postului. în situaţiile în care apreciază că nu
poate gestiona anumite altercaţii intervenite între elevi şi/sau însoţitorii acestora, în vederea
asigurării ordinii şi liniştii publice şi a bunei desfăşurări a activităţii sportive, va solicita
intervenţia Poliţiei Locale sau a altor organe abilitate.

L

CAP. V - SANCŢIUNI
Art. 12 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor aparţinând terenurilor de sport atrag
după sine consecinţele prevăzute de reglementările legislaţiei în vigoare.
CAP. VI - DISPOZIŢH FINALE
Art. 13 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică,
conform legii.
Art. 14 Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră
necesar, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Art. 15 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 16 Prezentul Regulament nu se aplică unităţilor de învăţământ preşcolar (grădiniţe),
unităţilor de învăţământ care nu au agent de pază, şcolilor şi liceelor speciale şi xmităţilor
de învăţământ care intră în lucrări de consolidare şi reabilitare, pe durata lucrărilor.
Iniţiator,
Consilier local USR PLUS
Guler Alin Viorel
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NR. 57446/18.08.2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL 48/23 februarie 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile şcolare
a sălilor de sport - proprietate publică a Municipiului Zalău, aflate în administrarea
acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ
în ultimele luni, am primit numeroase sesizări, venite din partea unor părinţi, referitoare
la faptul că fiii/fiicele lor nu au acces pe terenurile de sport în aer liber ale şcolilor pe care le
frecventează, din cauza faptului că agenţii de pază/personalul unităţilor de învăţământ nu-şi
”asumă” eventualele accidentări, respectiv nu găsesc răspuns la întrebarea; ”Cine plăteşte dacă
se sparge/strică ceva?”.
Practicarea unui sport, chiar şi într-un cadru neorganizat, este cel mai accesibil "remediu”
împotriva supraponderabilităţii/obezităţii, dar şi împotriva stărilor anxioase, tulburărilor de
comportament sau chiar stărilor depresive cu care, din păcate, se confruntă mulţi dintre copiii
noştri după episodul şcolii online impuse de pandemia de Covid-19.
Terenurile de sport şi curţile şcolilor sunt un loc sigur, familiar şi accesibil pentru
practicarea oricărei forme de mişcare în aer liber pentru toţi elevii din oraşul nostru, motiv
pentru care consider că ar trebui să fie deschise tuturor copiilor (şi părinţilor/aparţinătorilor
legali care-i însoţesc) dornici să facă mişcare în afara orelor de program desfăşurate în respectiva
imitate şcolară.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin.l din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre şi
solicit Consiliului Local al Municipiului Zalău să analizeze şi să hotărască în ceea ce priveşte
adoptarea acestuia.

Iniţiator,
Consilier local USR PLUS
Guler Alin Viorel
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Direcţia Patrimoniu
Nr. 64664 din 16.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre privind accesul si modul de
utilizare a curţilor ?i terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unitnţilnr
învăţământ preuniversitar de stat din municMul 7nlmj
^

Având în vedere:
Protocoalele de administrare, încheiate între Consiliul Local al municipiului Zalău, în
calitate de proprietar şi unităţile de învăţământ prin care s-au dat în administrarea
instituţiilor de învăţământ, terenurile şi clădirile, din domeniului pubic al Municipiului
Zalău, necesare asigurării funcţionării activităţii instituţiilor de învăţământ din
municipiul Zalău;
- Prevederile art.112 din Legea Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011-Legea educaţiei
naţionale
(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor
primare gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora,
iifiinţa e de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale
Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de
către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare".

-Faptul că unităţile de învăţământ, în calitate de administratori a terenurilor şi clădirilor
, proprietatea publică a Municipiului Zalău, care au fost transmise spre administrare
acestora, au putere juridică şi răspund de modul de gestionare/utilizare a bunurilor
administrate, de toate activităţile/acţiunile care se desfăşoară în incintă, precum şi de
stabihrea/aplicarea /respectarea tuturor măsurilor care se iau pentru buna defaşurare a
activităţilor şcolare şi extraşcolare ale elevilor ;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.48 din 23 februarie 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile
şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în
administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ care
reglementează prin artl alin 5, accesul gratuit al elevilor şi la terenurile de sport
amenajate in incinta unităţilor şcolare, după orele de curs, doar cu supravegherea
personalului existent în unitatea şcolară ;
- Propunerea de modificare a artl, alin,5 din HCL nr. 48/23 februarie 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile
\

şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în
administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ şi adoptarea
unui Regulament privind accesul şi modul de utlizare a curţilor şi terenurilor de sport
in aer liber aflate in folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Zalău;

^

Datfiindfaptul căflecare unitate de învăţământ are un specific aparte, programa şcolară
şi extraşcolară, orarul sunt diferite, modalitatea de asigurare a pazei unităţilor de
învăţământ nu este la fel, este oportun ca flecare unitate de învăţământ să-şi stabilească
şi voteze in cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie a unităţii de învăţământ, un
^gulament propriu privind accesul si modul de utlizare a curţilor si terenurilor de sport
W-.. ner liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Zalău, în baza prevederilor HCL nr.48 din 23 februarie 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea ce priveşte modul de administrare de către unităţile
şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a Municipiului Zalău, aflate în
administrarea acestora, după desfăşurarea programului didactic-educativ, hotărâre
dealtfel cunoscută şi aplicată de la data intrării în vigoare a acesteia şi a proiectului
propus.
Prin adresă scrisă pentru o mai bună informare şi analiză, am procedat la înaintarea
proiectului către toate unităţile de învăţământ pentru ca acestea să-şi poată exprima
punctul de vedere asupra acestuia, dat fiindfaptul că paza juridică a imobilelor este în
sarcina unităţilor de învăţământ, iar răspunderea cu privire la evenimentele desfăşurate
în incinta acestora revine conducerii acestor instituţii publice, inclusiv la nivel de
Consiliu de Administraţie,

^

Prezentul referat va fi însoţit la momentul supunerii spre aprobare a Consiliului Local
de recomandările/observaţiile unităţilor de învăţământ cu privire la modalitatea de acces
Şl modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
acestora.

Direct<^ ex^j^tiv,
Alexp(i
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Şef Serviciu
Adina Predescu

A

întocmit,
Simona 0amian
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Direcţia Patrimoniu
Nr. 77459 din 02.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre privind accesul si modul de
utilizare a curţilor si terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de
învăţământ vreuniversitar de stat din municipiul Zalău

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre accesul şi modul de utlizare a
curţilor si terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Zalău promovat de dl. Alin Viorel Guler, consiler
local al Consiliul Local al Municipiului Zalău, în calitate de iniţiator:
- Proiectului de hotărâre accesul şi modul de utlizare a curţilor şi terenurilor de
sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Zalău\
- prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:
- Protocoalele de administrare , încheiate între Consiliul Local al municipiului Zalău, în
calitate de proprietar şi. unităţile de învăţământ prin care s-au dat în administrarea
instituţiilor de învăţământ, terenurile şi clădirile, din domeniului pubic al Municipiului
Zalău, necesare asigurării funcţionării activităţii instituţiilor de învăţământ din municipiul
Zalău;
- Prevederile art. 112 din Legea Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei naţionale
“ (2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământpreşcolar, şcolilorprimare,
gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat,
fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de
administraţie, conform legislaţiei în vigoare

-Făptui că unităţile de învăţământ, în calitate de administratori a terenurilor şi clădirilor,
proprietatea publică a Municipiului Zalău, care au fost transmise spre administrare
acestora, au putere juridică şi răspund de modul de gestionare/utilizare a bunurilor
administrate, de toate activităţile/acţiunile care se desfăşoară în incintă, precum şi de
stabilirea/aplicarea /respectarea tuturor măsurilor care se iau pentru buna defăşurare a
activităţilor şcolare şi extraşcolare ale elevilor ;

■

- Hotărârea Consiliului11 Local al Municipiului Zalău nr.48 din 23 februari
ne 2017 privind
stabilirea unor măsuri în ceea în ceea ce priveşte modul de administrare de
către unităţile
şcolare a sălilor de sport - proprietatea publică a
Municipiului Zalău, aflate în
administrarea acestora, după desfăşurarea
programului didactic-educativ, care
reglementează prin artl alin 5,
accesul gratuit al elevilor la terenurile de
amenajate în incinta unităţilor şcolare, după orele de
sport
curs,
doar
cu
supravegherea
personalului existent m unitatea şcolară 5
-faptul că am î
de modificare
erea
măsuri în ceea ce priveşte modul de administra
ea unor
von-proprietateapublică a Municipiului Zafu nfl T-^
*
desfăşurarea programului didactic-educativ şi ‘adjplZa
^upă
accesul şi modul de utlizare a curtiinr c- ,
unui Regulament privind

se referă, majoritatea, la următoarele impedimente tn implementarea unui asZTea
proiect:
■ tXZfZsZfl
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- confruntă flecare unitate de

eve
cu privire
acestor instituţii
Şcolii;

Activităţi sportive extraşcolare sunt organizate după
a orele de curs cu elevii proprii,
sub îndrumarea unui profesor de specialitate;
Unele unităţi de învatamant nu dispun de personal de pază
închide curtea şcolii după activităţile şcolare şi extraşcolare • motiv pentru care se
Unele unităţi de învatamant nu dispun de terenuri d
e sport amenajate corespunzător
in curtea şcolii;
Unele unităşi de invăfământ desfăşoară cursuri după amiaea pentru învăţământul
Având în vedere cele de mai sus,

(1) şi alto, a^fşUirm”

consiliului local, conform căruia- nit ir! v “
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hotărârilor
excepţie

calificata definita la ort. 5 Ut. dd), de două treimi din
numărul consilierilor locali în
funcţie ;
‘ Faptul că unităţile de i
au
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CONSIDERAM OPORTUN ca fiecare unitate de învatamant

^ ’
să analizeze şi sa
adopte cu aprobarea Consiliul d ^administraţie, Regulamentul privind accesul si
modul de utlizare
V-.- ^ ^
^
terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unitatn de mvaţamăntpreuniversitar de stat din Municipiul Zalău, în co/cordanlă
CU nevoile şi problemele sesizate.
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* I^GULAMENT

să se

conducerii unităţii de

acesteal77în^^°7’’'^^^'“f
^dc
prevăzute în Contractul de prestăffţZvMFck^STă
” cu obligaţiile
conform planului de paza avizat de Poliţia Muniifiului Lău
regulament

Director executiv,
AlexsLdn/pihra

Şef Şprviciu
dini redescu

