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Regulament de funcţionare a Salii Sporturilor Antonio Alexe 

752/07.05.2019  

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE    

Art.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Salii Sporturilor Antonio Alexe , situate in Oradea, 

str. Aleea Alexandru Cazaban, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazei sportive, în temeiul 

Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare si a HCL 

215/2019 privind aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat intre Municipiul Oradea- si Clubul 

Sportiv Municipal Oradea, 

Art.2 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice persoană care vine în contact 

cu funcționarea Salii Sporturilor.  

 Art.3  În incinta Salii Sporturilor se vor putea desfăşura activităţi sportive, de agrement, precum și 

alte activități de interes public.                                                                                                                      

Art.4 Obiectivele funcționării Salii Sporturilor Antonio Alexe 

a) organizarea și desfășurarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național 

și internațional;  

b) în perioadele rămase neacoperite de activitățile menționate la lit. a), complexul sportiv poate 

funcționa pentru deservirea cetățenilor, a instituțiilor publice sau private, conform unui orar 

prestabilit și aprobat de administrator, precum și pentru desfășurarea unor compețiții sportive 

școlare de interes local, județean, regional sau național;  

c) deservirea activităților desfășurate în interesul comunității. 

Art.5 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a 

activităţilor specifice Bazei sportive se face de către Clubul Sportiv Municipal , denumit in continuare 

Administrație. 

Art.6 Toate activităţile sportive desfăşurate în Baza sportivă vor fi coordonate şi supravegheate de 

către angajații Clubului Sportiv Municipal Oradea, în vederea respectării legislației în vigoare și a 

prezentului regulament.  
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 Art.7 Primaria Oradea prin Directia Imobiliara Oradea răspunde de asigurarea funcţionării Bazei 

sportive, tuturor clădirilor, a anexelor, materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare și folosirea 

eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.       

CAPITOLUL II - ORARUL DE FUNCŢIONARE     

Art. 8 (1) Activitățile organizate de Club Sportiv Municipal Oradea vor avea prioritate.  
(2) Alte activități solicitate de federațiile sportive naționale de specialitate, asociații sau cluburi 

sportive vor avea prioritate față de solicitările ocazionale ale sportului de masă și față de activități de 
altă natură (targuri, expozitii, alte activitati), în ordinea solicitării.                                                                                       
Art.9 Programul de funcționare  este urmatorul zilnic între orele 7.00 - 24.00  
Art.10 Tarifele pentru utilizarea Salii Sporturilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul 
Regulament. 
 

CAPITOLUL III – ACCESUL ÎN BAZA SPORTIVĂ    /      CONDIȚII DE UTILIZARE                                                                                                  

 Art.11 Sala Sporturilor poate fi utilizata pentru organizarea și desfășurarea de competiții sportive, 

jocuri sportive și alte activități de interes public conform prevederilor acestui Regulament; 

Art. 12 Accesul în incinta Salii Sporturilor are la bază orarul stabilit de către Club Sportiv Municipal 

Oradea și trebuie respectat de către toate persoanele care utilizează complexul sportiv, având caracter 

obligatoriu 

Art. 13 (1) Utilizatorii au următoarele obligații:  

a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etica socială și prevederile 

prezentului regulament;  

b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;  

c) să respecte intervalul de utilizare al obiectivelor bazei sportive;  

d) să folosească sala și dotările în conformitate cu destinația lor; 

 e) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;  

f) să nu pătrundă în obiectivele Salii Sporturilor fără aprobare;  

g) să păstreze curățenia și ordinea în spațiile utilizate.  

 

2) Se interzice:  

a) accesul în obiectivele Salii Sporturilor a persoanelor în stare de ebrietate, sub influența băuturilor 

alcoolice, a substanțelor halucinogene, cu produse ori substanțe periculoase, cu material explozibil, 

arme albe, arme letale sau neletale. Excepție pentru portul de arme letale sau neletale vor face angajații 

insituțiilor aflați în exercițiul funcțiunii, persoanele autorizate în acest sens sau alte categorii de 

persoane dotate legal pentru portul sau utilizarea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare. 
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b) accesul în incinta obiectivelor Salii Sporturilor cu animale de companie, biciclete, role, skateboard, 

scutere, ATV-uri sau orice obiecte interzise de regulamentele federațiilor sportive, legislația privind 

combaterea violenței în sport sau care pot duce la degradarea sau murdărirea obiectivelor utilizate.  

c) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă au un 

comportament care să prejudicieze valorile sociale;  

(3) La desfășurarea jocurilor sportive sau a antrenamentelor vor avea acces pe spațiul sportiv (terenul 

de joc) doar participanții la activitatea sportivă (jucători, rezerve, arbitri, antrenori, personal medical, 

personalul necesar bunei organizări și desfășurări a activității sportive).  

Spectatorii vor rămâne în afara terenului de joc, în tribună sau alte zone special amenajate.  

 

Art. 14 (1) Utilizatorii își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul 

utilizării obiectivelor Salii Sporturilor (jocului sportiv), ca urmare a utilizării necorespunzătoare a 

suprafeței de joc și a elementelor din dotarea Salii Sporturilor, atât ale celor suferite de ei cât și pentru 

cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. 

 Clubul Sportiv Municipal Oradea nu va fi răspunzător pentru niciun incident, accident, traumatism, 

altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor obiectivelor.  

(2) Club Sportiv Municipal Oradea, în calitate de administrator al Salii Sporturilor, nu este răspunzător 

pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale ori pentru obiectele de preț ale utilizatorilor 

obiectivelor Salii Sporturilor.  

(3) Utilizatorii obiectivelor Salii Sporturilor răspund personal pentru orice faptă de încălcare a 

normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a obiectivelor.  

(4) Accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică, adecvată, curată și diferită 

de încălțămintea de stradă.  

(5) Elevii sau sportivii, care folosesc obiectivele Salii Sporturilor în mod organizat, au acces numai în 

prezența profesorului sau antrenorului, acesta răspunzând în totalitate de integritatea elevilor sau 

sportivilor, cât și de integritatea bunurilor folosite din dotarea Salii Sporturilor, având obligația de a 

remedia orice pagubă produsă pe timpul activității desfășurate și supravegheate. 

 

Art. 15 (1) Accesul publicului cu autovehicule în proximitatea Salii Sporturilor este permis doar în 

locurile special amenajate și în limita locurilor de parcare disponibile, doar pe durata programului de 

funcționare cu publicul. 

 (2) Autoturismele, autoutilitarele sau alte autovehicule aparținând instituțiilor publice menite să 

asigure siguranța pentru buna desfășurare a activităților sportive, vor avea acces în incinta 

Complexului Sportiv  pe durata desfasurarii activităților sportive 
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Art. 16 (1) Accesul agenților economici, pentru punctele de vanzare din incinta Salii Sporturilor este 

permis doar cu aprobarea Municipiului Oradea  

(2) Activitățile comerciale se vor putea desfășura numai în locuri special amenajate în acest sens prin 

grija Municipiului Oradea. În acest sens, agenții economici care doresc să presteze servicii comerciale, 

vor încheia contracte de închiriere pentru suprafața spațiului solicitat cu Municipiului Oradea, conform 

reglementărilor în vigoare. 

 

Art.17  Beneficiarii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:  

a) nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Salii Sporturilor;  

b) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și dacă au un 

comportament care să prejudicieze valorile sociale;  

c) tulburarea liniștii publice în timpul folosirii suprafețelor de joc, prin producerea de zgomote cu orice 

aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;  

d) nerespectarea în mod repetat a observațiilor administratiei(prin reprezentantii sai)  Salii Sporturilor 

ori a angajatului responsabil de obiectivul complexului;  

e) săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de 

oricare altă natură;  

f) nerespectarea orarului pentru care s-a achitat tariful de utilizare  

 

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE                                                                                                                                         

Art. 18  Prezentul regulament intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica, conform legii 

Art. 19 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației 

incidente în materie.                                                                                                                                                       

Art. 20 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al CSM Oradea și este afișat la sediul 

Bazei Sportivei, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.                                                                                             

Art. 21 Administrația își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare, precum și orarul 

rezervărilor, în funcție de evenimentele sportive găzduite sau sărbătorile legale. 

Art. 22 Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea Consiliului Local Oradea  

Art.23. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentului regulament se incredinteaza Clubul Sportiv 

Municipal Oradea si persoanele responsabile cu aplicarea prezentului regulament. 
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