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REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare şi exploatare a 

obiectivului sportiv SALA POLIVALENTĂ 

 prin gestiune indirectă 

 

 

CAPITOLUL I 
 

 Art.1 (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare stabileste cadrul juridic 

unitar si conditiile in care se desfasoara activitatea de administrare şi exploatare a obiectivului 

sportiv SALA POLIVALENTA, in conformitate cu principiile si reglementarile prevazute in 

Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 şi  Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002. 

 (2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare si functionare 

a serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTA. 

 Art. 2 Serviciul public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv SALA 

POLIVALENTA se desfasoara sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, autoritate care 

controleaza gestionarea serviciului si urmareste realizarea strategiilor in domeniul serviciului 

public de administrare a domeniului public, respectiv cu privire la admisnitrarea şi 

exploatarea obiecitvelor sportive de pe raza municipiului. Organizarea acestui serviciu s-a 

facut cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) autonomiei locale; 

b) descentralizarii seviciilor publice; 

c) responsabilitatii si legalitatii; 

d) corelarii cerintelor cu resursele; 

e) dezvoltarii durabile;             

f) liberului acces la informatii si consultarea cetatenilor; 

g) economiei de piata si eficientei economice. 

 Art. 3. Organizarea si functionarea serviciului public de administrare a obiectivului 

sportiv SALA POLIVALENTA are ca obiective: 

a) cresterea calitatii si eficientei serviciului; 

b) asigurarea transparentei in ceea ce priveste delegarea serviciului; 

c) cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea continuitatii serviciului. 

 Art. 4. Conditiile tehnice si indicatorii de performanta ai serviciului de  

administrare a domeniului public si privat - obiectivul sportiv Sala Polivalenta - sunt cele 

prevazute in Hotararea Guvernului nr. 955/2004. 

 

CAPITOLUL II 

Definitii 

 

 Art. 5. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc urmatorii 

termeni: 

a) domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale - totalitatea bunurilor 



mobile si imobile intrate in proprietate prin modalitatile prevazute de lege si care nu fac parte 

din domeniul public al acesteia; 

b) domeniul public al unitatii administrativ — teritoriale — totalitatea bunurilor mobile si 

imobile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ — teritoriale, care potrivit legii 

sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local si care nu au fost declarate, prin lege, 

bunuri de uz sau de interes public national; 

c) infrastructura edilitar — urbana — ansamblul bunurilor mobile si imobile 

dobandite potrivit legii, constand in cladiri, constructii şi instalatii tehnologice, echipamente 

functionale, dotari specifice si mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate 

desfasurarii unor activitati edilitar gospodaresti; infrastructura edilitar-urbana face parte din 

domeniul public sau privat al unitatii administrativ — teritoriale si este supusa regimului 

juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii; 

e) servicii de administrarea domeniului public si privat — totalitatea actiunilor si activitatilor 

edilitar — gospodaresti prin care se asigura administrarea, gestionarea si exploatarea 

bunurilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ — teritoriale, altele decat cele 

date , potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale. 

 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea si gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public- 

obiectivul sportiv SALA POLIVALENTA 

 

 

A. Organizarea si functionarea serviciului public de administrare a obiectivului sportiv 

SALA POLVALENTA 
 

 Art. 6. Organizarea, coordonarea si reglementarea activitatilor serviciului public de 

administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta constituie obligatia 

exclusiva a Consiliului Local Cluj-Napoca iar monitorizarea si controlul functionarii si 

gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatile acestuia. 

 Art. 7. Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public  de administrare 

a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTA are in vedere respectarea si indeplinirea 

principiilor inscrise in Ordonanta Guvernului nr. 71/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 8. Activităţile specifice serviciului public de administrare a domeniului public - 

obiectivul sportiv Sala Polivalenta asigură: 

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publica ale comunitatii; 

b) continuitatea serviciului; 

c) ridicarea continua a standardelor si indicatorilor de performanta a serviciilor prestate; 

d) protectia si conservarea mediului natural si construit; 

e) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica. 

 Art. 9. Actiunile si activitatile  prin care se asigura gestionarea indirecta a administrarii 

obiectivului sportiv vor indeplini indicatorii de performanta aprobati de Consiliului Local 

Cluj-Napoca si normele de calitate impuse de caietele de sarcini specifice si de normativele in 

vigoare. 

 

B. Gestiunea serviciului public de administrare a obiectivului sportiv Sala Polivalenta 
 

Art. 9. Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv 

Sala Polivalenta se organizeaza dupa criteriul raport cost - calitate optim pentru serviciul 



prestat, tinandu-se cont de marimea, gradul de dezvoltare si de particularitatile economico-

sociale ale municipiului, de starea bunurilor aflate in domeniul public si privat, precum si de 

posibilitatile de dezvoltare. 

 Art. 10. (1) Gestiunea serviciului public  de administrare a domeniului public - 

obiectivul sportiv Sala Polivalenta se realizeaza prin gestiune indirecta, in baza unui contract 

de concesiune. 

 (2) Activitatile specifice se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile 

prezentului regulament si ale caietului de sarcini al serviciului. 

 

CAPITOLUL IV 

Realizarea serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv 

Sala Polivalenta 

 

 Art. 11. Fac obiectul contractului de gestiune indirecta a serviciului public de 

administrare a obiectivului sportiv SALA POLIVALENTA administrarea si exploatarea 

obiectivului sportiv si se realizeaza prin organizarea urmatoarelor activitati: 

a) inchirierea obiectivului sportiv cluburilor si asociatiilor sportive cu caracter profesionist sau 

amator in vederea desfasurarii sedintelor de antrenamet si a meciurilor oficiale sau amicale; 

b) inchirierea obiectivului sportiv persoanelor fizice sau juridice in vederea desfasurarii 

sedintelor de antrenament sau a meciurilor; 

c) inchirierea si sau organizarea de evenimente culturale cum ar fi concerte, spectacole, 

expozitii cu sau fara vanzare, cu tematica diversa, conferinte etc; 

d) inchirierea spatiilor cu destinatie comerciala. 

 Art. 12. In executarea serviciilor ce fac obiectul contractului de gestiune indirecta, vor 

fi avute in vedere si respectate urmatoarele obligatii: 

a) executarea lucrarilor de intretinere, exploatare, reabilitare si modernizare a bunurilor din 

domeniul public. 

b) la propunerea autoritatilor locale de sanatate publica privind reducerea poluarii mediului 

inconjurator, Consiliul Local Cluj Napoca stabileste masurile ce se impun in vederea 

protejarii sanatatii populatiei. 

 

 

CAPITOLUL V 

Drepturile şi obligatiile Consiliului Local Cluj-Napoca, ale operatorului si 

beneficiarilor activitatilor de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala 

Polivalenta  
 

A. Drepturile si obligatiile Consiliului Local Cluj-Napoca 

 Art. 13. Consiliul Local Cluj Napoca actioneaza in numele si in interesul comunitatii 

locale pe care o reprezinta si raspunde fata de aceasta pentru: 

a) modul in care gestioneaza si administreaza bunurile din domeniul public si privat al 

Municipiului; 

b) modul in care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile de administrare a 

bunurilor din domeniul public si privat al municipiului. 

 Art. 14. Consiliul Local Cluj Napoca are urmatoarele atributii: 

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a activitatilor de administrare a 

domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta; 

b) luarea initiativelor si adoptarea hotararilor privitoare la activitatile de administrare a 

domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta; 



c) exercitarea competentelor si responsabilitatilor ce ii revin potrivit legislatiei in vigoare, 

referitoare la activitatile de adminisrtare a obiectivului sportiv. 

 Art. 15. Consiliul Local Cluj-Napoca are in raport cu operatorul activitatilor 

urmatoarele drepturi: 

a) sa verifice, sa solicite fundamentarea preturilor pentru prestatiile efectuate de operator; 

b) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de performanta si 

parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de gestiune indirecta, cu exceptia 

situatiilor care nu se datoreaza operatorului. 

 Art. 16. Consiliul Local Cluj-Napoca are urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure un mediu de afaceri concurential si transparent si sa asigure un tratament egal 

tuturor operatiunilor; 

b) sa elaboreze si sa aprobe documentele necesare organizarii si desfasurarii procedurilor de 

delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv 

Sala Polivalenta; 

c) sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile al caror obiect il 

constituie activitatile de administrare a obiectivului sportiv; 

d) sa atribuie contractul de delegare a gestiunii indirecte a serviciilor publice de administrare a 

domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta,  in conformitate cu procedurile legale; 

e) sa respecte si sa indeplineasca obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii 

indirecte; 

f) sa pastreze confidentialitatea, in conditiile legii, a informatiilor cu privire la activitatea 

operatorului, altele decat cele publice. 

B. Drepturile si obligatiile operatorului 

 Art. 17. (1) Drepturile operatorului serviciului public de adminisrare a domeniului 

public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta se inscriu in caietele de sarcini, in regulamentul 

serviciului si in contractul de delegare a gestiunii indirecte, urmarindu-se asigurarea si 

mentinerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestora. 

(2) Operatorul serviciului public  de administrare a obiectivului sportiv, indiferent de forma 

de organizare si/sau de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractanta si are 

obligatia de a efectua achizitii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare. 

 Art. 18. Operatorul serviciului public  de administrare a obiectivului sportiv are 

urmatoarele drepturi: 

a) sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator cantitatii si calitatii acestora; 

b) sa propuna Consiliului Local Cluj Napoca ajustarea periodica a preturilor si a tarifelor, in 

functie de influentele intervenite in costurile de operare; 

c) sa sisteze prestarea/furnizarea serviciilor publice de administrare catre utilizatorii care nu 

si-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de intarziere, in cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data expirarii termenului de plata. Reluarea prestarii/furnizarii serviciilor 

se va face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea platii, cheltuielile aferente 

suspendarii, respectiv reluarii prestarii, fiind suportate de utilizator. 

 Art. 19 Operatorul activitatii de administrare a obiectivului sportiv are fata de 

utilizatori urmatoarele obligatii: 

a) sa presteze servicii utilizatorilor cu care au incheiat contracte de furnizare/prestare a 

serviciului, in conformitate cu clauzele prevazute in contract; 

b) sa deserveasca toti utilizatorii din aria de acoperire; 

c) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice locale in 

caietele de sarcini sau in contractele de delegare a gestiunii; 

d) sa furnizeze Consiliului Local Cluj Napoca informatiile solicitate si sa asigure accesul la 

toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor, in 



conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii indirecte si prevederile legale in 

vigoare; 

e) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele 

legale in vigoare penttu achizitiile publice de lucrari, bunuri si servicii; 

f) sa asigure finantarea pregatirii si perfectionarii profesionale a propriilor salariati. 

C. Drepturle si  obligatiile utilizatorilor 

 Art. 20. Utilizatorii bunurilor din domeniului public si privat al municipiului au 

urmatoarele drepturi: 

a) acces neingradit la informatiile publice privind activitatile de administrare a domeniului 

public si privat; 

b) garantarea accesului si dreptului de a beneficia de activitatile de administrare a obiectivului 

sportiv  din aria de acoperire a operatorului; 

c) de a beneficia de prevederile hotararilor si deciziilor cu privire la activitatile de 

administrare a obiectivului sportiv; 

d) de a contesta, in conditiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotarari 

proprii. 

 Art. 21. Utilizatorii bunurilor din domeniului public si privat al municipiului au 

urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare si sa isi achite obligatiile de plata in 

conformitate cu prevederile acestora, dacă e cazul; 

b) sa achite sumele reprezentand contavaloarea serviciilor facturate, in termen de 30 de zile 

calendaristice de la data emiterii facturii; 

c) sa utilizeze bunurile din domeniul public şi privat al municipiului conform destinatiei 

acestora. 

 

 

CAPITOLULVI 

Finantarea activitatilor de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv  

Sala Polivalenta 

 

 

 Art. 22. Finantarea cheltuielilor aferente domeniului public - obiectivul sportiv Sala 

Polivalenta serviciului de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala 

Polivalenta se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al operaorulu si din alte surse legal 

constituite. 

 Art. 23. Finantarea şi realizarea activitatilor de administrare a obiectivului sportiv se 

realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 Art. 24. Activitatile de realizare a investitiilor asupra bunurilor din domeniul public si 

privat vor fi abordate dupa aprobarea prin hotarare de catre Consiliul Local Cluj-Napoca. 

 

CAPITOLUL VII 

Preturi, tarife si taxe 

 

 Art. 25 (1) Nivelul preturilor si/sau al tarifelor penrtu plata activitatilor de 

ddministrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta se fundamenteaza de 

operator. 

(2) Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor se face de catre Consiliul Local Cluj-Napoca. 

(3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotarari ale Consiliului Local  

in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 



(4) Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite astfel incat: 

a) sa acopere costul efectiv al furnizarii/prestarii activitatilor de administrare a domeniului 

public si privat; 

b) sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare; 

c) sa descurajeze consumul excesiv si risipa; 

d) sa incurajeze protectia mediului; 

e) sa incurajeze investitiile de capital; 

f) sa respecte autonomia financiara a operatorului. 

 Art. 26 Aplicarea de catre operatori a preturilor si tarifelor avizate si aprobate 

conform art. 25 alin. (2) este obligatorie. 

 

CAPITOLUL VIII 

Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 27. (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, 

civila, contraventionala sau penala, dupa caz. 

(2) Consiliul Local Cluj-Napoca are dreptul sa sanctioneze operatorul prestator de servicii de 

administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta in cazul in care acesta 

nu furnizeaza/nu presteaza serviciile de administrare la nivelul indicatorilor de calitate si de 

eficienta stabiliti in contractul de delegare, prin: 

a) aplicarea unor penalizari corespunzatoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de 

mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate. Penalizarile vor fi 

definite in contractul de delegare a gestiunii sau in regulamentul serviciului de administrare a 

domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta; 

b) revocarea hotararii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea contractului de 

delegare a gestiunii indirecte daca timp de 6 luni de la incheierea acestuia se constata 

incalcarea repetata a obligatiilor contractuale. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispozitii finale 

 

Art. 28 Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de administrare a domeniului 

public - obiectivul sportiv Sala Polivalenta se aproba si poate fi modificat si completat prin 

hotarare a Consiliului Local Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


