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JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 294 

privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând 

unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, 

în afara programului școlar 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, 

Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 295/21.07.2021 al domnilor consilieri: 

Anca - Adina Popa, Magdalena Trofin, Mihai Tonsciuc, Costel Andreescu, Iulian 

Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, 

Cristian-Ionel Ionescu, Bogdan Lupu, Valentin Marcu, Dragoș-Alexandru Măchițescu, 

Daniel Nicodim, Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, 

Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Alexandru Ștefan, Nicoleta 

Ștefan, Aurelian-Dumitru Tudor și Robert-Ionuț Vîscan precum și Raportul comun de 

specialitate nr.8226/21.07.2021 al Direcției Tehnic - Investiții și nr.1109/21.07.2021 al 

Direcţiei Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin 

care se propune aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de 

învățământ preuniversitar din Ploiești, în afara programului școlar, în scopul desfăşurării 

unor activităţi de agrement în scop recreativ şi sportiv.  

Ţinând cont de avizul favorabil din data de 23.07.2021 al Comisiei nr. 6 pentru 

învăţămant, sănatate, știinţă, cultură, culte, tineret şi sport; 

În conformitate cu prevederile: 

- art.112, alin.(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 si art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7), lit. a), e) și f), art.139 alin. (1), 

coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă folosirea de către elevi/studenți a terenurilor de sport aparținând 

unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, în afara programului școlar, în scopul 

desfăşurării unor activităţi de agrement în scop recreativ şi sportiv.  

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind accesul liber al elevilor/studenților pe 

terenurile de sport din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 Unităţile de învăţământ din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Hotărârea nr.389/2016 privind aprobarea folosirii terenurilor de sport 

aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar din Ploieşti, în afara programului 

şcolar își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinţă publică de către Direcţia 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti astăzi, 31 august 2021 

 

 

 

                                                           Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

         Nicolae-Vlad FRUSINA                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2016/27_(29%20noiembrie%202016)/389.pdf

