ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 76 din 31.08.2016

privind înfiinţarea unui club sportiv orasenesc de drept public, institutie
publica in subordinea Consiliului Local Murfatlar cu denumirea
“ Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar “
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi , 31.08.2016;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de Primarul orasului
Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dra Lupu Cristina ;
- Avizul comisiei nr. 1 si 2;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind educaţia fizică
şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000;
In conformitate cu prevederile art. 1, art. 3 alin. (1) si (4) si ale art. 17 din Legea nr.
213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) punctele 1,
3, 5, 6, 19 si ale alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Clubului Sportiv Orasenesc de drept public,
institutie publica in subordinea Consiliului Local Murfatlar cu denumirea “ Clubul Sportiv
Orasenesc Murfatlar “, cu sediul in Murfatlar, str. Ion Creanga nr. 25A, judetul Constanta.
Art. 2 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar va fi înscris ca structură sportivă în
Registrul Sportiv de la Agenţia Naţională pentru Sport.
Art. 3
Clubul
Sportiv Orasenesc
Murfatlar se organizează ca o structură
polisportivă cu mai multe secţii pe ramuri de sport destinate copiilor, juniorilor, seniorilor si
old boys : aeronautica, arte marţiale Qwankido), atletism, baschet, badminton, box, canotaj,
ciclism, culturism şi fitness, dans sportiv, fotbal, tenis caj, gimnastica (aerobica, artistica,
ritmica), go, golf, handbal, haltere , judo, karate modern, kyokushin, W.K.C., traditional), lupte
(libere, greco-romane); motociclism, oina, popice si Bowling, rugby, sah, sportul pentru
persoane cu handicap, sportul pentru toţi, Tenis (tenis de masă), Tir (Tir cu arcul), Volei, Inot,
Canotaj .

Art. 4 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre Clubul Sportiv Orasenesc
Murfatlar, pe o perioada nedeterminata , în vederea constituirii bazei materiale necesare
activităţii sportive, bunurile aflate in proprietatea publica a orasului Murfatlar, Stadionul
Central din str. General Vasile Milea nr.2, Sala de sport situata in str. Ion Creanga nr. 25A, Sala
de sport situata in str. General Vasile Milea nr.1, terenul sintetic situat in str.Aleea
Margaritarelor nr.16.
Art. 5 Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii organizarea si
desfasurarea activitatilor specifice clubului se suportă din bugetul local.
Art. 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul
Local Murfatlar.
Art. 7 Asocierea clubului si/sau sectiilor cu persoane fizice sau juridice, in vederea
pregatirii, selectionarii, cresterii si promovarii sportului se face cu aprobarea Consiliului
Local Murfatlar.
Art. 8
Consiliul Local Murfatlar hotaraste desfiintarea, dizolvarea si lichidarea
clubului sportiv.
Art. 9 - Consiliul Local Murfatlar numeste Directorul in urma unui concurs conform
prevederilor legilor in vigoare.
Art.10 Consiliul Local Murfatlar aproba modificarea Regulamentului de organizare
si functionare al Clubului, la propunerea Directorului.
Art.11 Organigrama si statul de functii se aproba de Consiliul Local Murfatlar.
Art.12 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a C.S.O. Murfatlar
conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 13. Se aproba Regulamentul de ordine interioara a C.S.O.Murfatlar conform
anexei nr. 2 , parte integranta din prezenta.
Art. 14 - Secretarul oraşului va comunica prezenta hotărâre executivului în
vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru efectuarea
controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......13....... voturi
pentru, .......1....... voturi împotrivă şi ........3....... abţineri.

PRESEDINTE,
SAMOILA MARIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

ANEXA 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CLUBULUI SPORTIV ORASENESC MURFATLAR
CAPITOLUL I
DENUMIREA ,FORMA JURIDICA , SEDIUL ,DURATA
Art.1 Denumirea clubului sportiv este Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar , numit
C.S.O. Murfatlar.
Art.2 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar, din subordinea Consiliul Local
Murfatlar este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publică.
Art.3 C.S.O. Murfatlar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale
în vigoare şi cu prezentul regulament.
Art.4 C.S.O. Murfatlar. se organizează şi funcţionează după regulamentul de
organizare şi funcţionare propriu, aprobat de Consiliul Local şi se bucură de drepturile
conferite de lege.
Art.5 Sediul clubului: str. ION CREANGA , nr.25A;
Art.6 Schimbarea denumirii Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar, poate fi făcută
numai de Consiliul Local, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Art. 7 Durata de functionare a Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar este nelimitata .
CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.8 C.S.O. Murfatlar s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local, în scopul
organizării şi desfasurarii activităţilor sportive din Orasul Murfatlar , administrarea
infrastructuri sportive .
Art.9 (1) Obiectul de activitate al C.S.O. Murfatlar este:
a) selecţia, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţiile interne şi
internaţionale;
b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în
sport;
c) administrarea infrastructuri sportive proprii;
d) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele
federaţiilor sportive naţionale precum si a unor regulamente proprii.
(2) C.S. O.Murfatlar desfăşoară şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi
obiectul de activitate, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI SPORTIV
ORASENASC MURFATLAR
Art.10 C.S.O. Murfatlar are în structură următoarele secţii pe ramuri de sport destinate
copiilor,juniorilor,seniorilor ,old boys:
Aeronautica;
Arte marţiale (Qwan ki do);
Atletism;
Baschet;
Badminton;
Box;
Canotaj;
Ciclism;
Culturism şi Fitness;
Dans Sportiv;
Fotbal tenis;
Fotbal;
Fudsal;
Minifotbal;
Gimnastica (Aerobica,Artistica,Ritmica);
Go;
Golf;
Handbal;
Haltere ;
Inot;
Judo;
Karate (Modern,Kyokushin,W.K.C.,Traditional);
Lupte (Libere,Greco-romane);
Motociclism;
Oina;
Popice si Bowling;
Rugby;
Şah;
Sportul pentru persoane cu Handicap;
Sportul pentru Toţi;
Tenis (Tenis de masă);
Tir (Tir cu arcul);
Volei;
Art.11 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar se afiliază la federaţiile sportive naţionale
corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport, şi după caz la asociaţiile judeţene.
Art.12 (1) Desfiinţarea unei secţii sau înfiinţarea unei secţii sportive noi se poate face
numai printr-o hotărâre a Consiliului Local Murfatlar, la propunerea directorului clubului.
(2) În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, C.S. O.Murfatlar se obligă să
întreprindă demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale,
conform procedurii stabilite prin statutul federaţiei şi după caz, de la asociaţia judeţeană la
care s-a afiliat.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA CLUBULUI
Art.13Având în vedere regimul juridic al Clubului Sportiv Orasenesc de persoană
juridică de drept public şi instituţie publică în subordinea, Consiliul Local Murfatlar este
membru fondator unic, având atribuţii depline de supraveghere şi control asupra activităţii
Clubului Sportiv.
Art. 14 Organele de conducere, administrare si control ale clubului sportiv sunt:
- Consiliul Local Murfatlar – ca organ de conducere;
-Directorul
– ca organ
executiv;
Art.15 Consiliul Local Murfatlar, ca organ de conducere are următoarele atribuţii:
a) Avizeaza si aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli ale clubului;
b) Aproba organigrama clubului sportiv, in conditiile legii;
c) Desemneaza procedura legala de inscrierii in Registru sportiv si obtinerea Certificatului
de indentitate sportiva ;
d) verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul de buget de venituri si
cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
e) verifica, cel putin o data pe semestru, gestiunea clubului;
f) stabileste registrele clubului, necesare desfasurarii unui bun management-financiar;
g) aproba, pe baza verificarilor efectuate, rapoartele asupra activitatii si asupra
gestiunii clubului;
h) aproba proiectele de programe cu masurile necesare desfasurarii
managementului financiar;
i) propune imputarea si recuperarea sumelor ce reprezinta despagubiri pentru
pagube produse de personalul ce deserveste clubul sau de membri ai acesteia.
j) cel puţin o dată pe an, verifica rapoartele asupra activităţii şi asupra gestiunii
clubului.
Art.16Activitatea C.S.O. Murfatlar este condusă de un Director, numit prin hotărâre a
Consiliului Local Murfatlar.
Art.17 (1) Directorul are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
b) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor
stabilite;
c) asigură respectarea Regulamentului intern al clubului de către personalul salariat al
acestuia;
d) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive
interne sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale,
organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române sau străine;
e) Aproba transferul sportivilor din si in cadrul clubului sportiv, precum si indemnizatiile
de transfer cât şi grevarea clubului de sarcini;
f) Aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
g)Aproba managementul financiar al clubului ;
h) negociază şi semnează contracte şi acte juridice de angajare a clubului, cu avizul
Consiliului Local Murfatlar;
i) coordonează şi elaborează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de
sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului

de activitate ale clubului;
j) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin,
conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de:
 utilizarea creditelor bugetare;
 realizarea veniturilor;
 folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul local;
 integritatea bunurilor transmise în folosinţa clubului;
 organizare şi ţinerea la zi a contabilităţii clubului;
 prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare.
k) stabileşte şi delegă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere prezentul
regulament de organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică a clubului;
l) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului din
subordine;
m) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi
urmăreşte aplicarea măsurilor dispuse;
n) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului, în cazul săvârşirii de
abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse;
o) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite
şi rezultatele obţinute de sportivii legitimaţi la club;
p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în
calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor
proprii şi acţiunilor de selecţie;
r) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de
date ale clubului, respectiv:
 actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
 regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
 regulamentul intern;
 hotărârile Consiliului Local Murfatlar repartizate clubului, care reglementează
activitatea clubului sportiv;
 statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este
afiliat;
 programele de dezvoltare ale clubului;
 evidenţa sportivilor legitimaţi sau nelegitimaţi, cuprinşi în pregătire;
 rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale.
t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru combaterea şi
prevenirea violenţei şi dopajului în sport;
u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a
bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în
competenţa altor organe;
z) prezintă periodic – trimestrial, Consiliului Local, informări cu privire la activitatea
clubului;
(2) Directorul C.S.O. Murfatlar este ordonator terţiar de credite.
Art.18 C.S.O. Murfatlar va funcţiona conform structurii de personal din organigrama
aprobată de Consiliul Local Murfatlar.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL ŞI VENITURILE CLUBULUI
Art.19 Patrimoniul initial al Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar este alcatuit din
bunurile care fac parte din domeniul public al orasului Murfatlar, transmise in folosinta
gratuita pe o perioada nedeterminata si anume :
- Sala de sport situata in str.Ion Creanga nr.25A, cu obligatia de a permite
desfasurarea activitatilor sportive, conform programei scolare;
- Sala de sport situata in str. General Vasile Milea nr.1 cu obligatia de a
permite desfasurarea activitatilor sportive, conform programei scolare;
- Stadionul central situata in str. General Vasile Milea nr. 2 cu dotarile
aferente, cladire cu vestiare, etc. (toate acestea dotate corespunzator),
- Terenul sintetic situata in aleea.Margaritarelor nr.16
Art.20 Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, sunt
cuprinse în bugetul anual propriu.
Art.21 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile
prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la bugetul local ,cât şi
pentru celelalte venituri.
(2) Bugetul anual al C.S.O. Murfatlar cuprinde la partea de venituri:
- venituri de la bugetul local şi /sau de stat;
- venituri proprii;
- alte venituri, în condiţiile legii.
(3) Bugetul anual al C.S.O. Murfatlar se aprobă de către Consiliul Local Murfatlar.
(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în anul
următor şi fac obiectul noului buget al clubului.
Art.22 (1) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul
clubului în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul
local şi/sau de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi buget.
(2) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar provin din:
 alocaţii de la bugetul local;
 venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi
obiectul de activitate al clubului;
 sume obţinute din transferul sportivilor;
 donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
 venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
 venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
 venituri obţinute din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia;
 indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii, spectacole şi demonstraţiile
sportive;
 prin asocierea sectiilor cu alte asociatii sau persoane juridice, numai cu
aprobarea Consiliului Local Murfatlar, cu respectarea obiectului de activitate;
 sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
 alte venituri în condiţiile legii.
Art.23 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar poate întreprinde activităţi economice, în
condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

CAPITOLUL VI
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CLUBULUI SPORTIV ORASENESC
Art.24Supravegherea C.S.O. Murfatlar, se face de către Consiliul Local Murfatlar,
iar controlul de către organismele cu atribuţii în materie cu privire la activitatea sportivă
desfăşurată.
CAPITOLUL VII
SANCŢIUNI
Art. 25 (1) Sanctiunile ce vor fi acordate antrenorilor si sportivilor clubului sunt
urmatoarele :
a. Avertisment ;
b. Reducerea retributiei sau indemnizatiei pe o durata de 1- 3 luni, cu
5-1o% ;
c. Suspendarea activitatii sportive intre 1 – 24 luni ;
d. Reducerea sau anularea premiilor sau a recompenselor ;
e. Excluderea din cadrul clubului .
(2) – In cazul angajatilor clubului le sunt aplicabile dispozitiile cu privire la legislatia
muncii.
Art.26 Aplicarea sancţiunilor se face cu respectarea Regulamentului intern anexa nr.2
care va fi aprobat de către Consiliul Local Murfatlar.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.27Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar este supus înregistrării în Registrul Sportiv.
Art.28 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar are ştampilă proprie.
Art.29 (1) C.S.O. Murfatlar deţine exclusivitatea:
 dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi/sau în mişcare a
sportivilor săi;
 drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le
organizează sau la care participă, după caz.
(2) Drepturile menţionate mai sus pot fi cesionate de club, altor persoane juridice
sau fizice, în condiţiile legii.
Art.30 Organul de control va fi Consiliul Local Murfatlar.
Art.31 Durata de funcţionare a clubului este pe o perioadă nedeterminată.
Art.32 Prevederile prezentului regulament se pot completa cu alte dispoziţii legale în
domeniu, prin hotarare a Consiliului Local Murfatlar .
Art. 33 Pe durata desfasurarii activitatii in cadrul clubului, relatiile de munca intre
salariati sunt de subordonare fata de conducerea clubului(Directorul )si de colaborare intre cei
aflati pe niveluri ierarhice egale .
Art. 34 Toti angajatii ,antrenorii si instructorii sportivi sunt pe acelasi nivel ierarhic ,
indiferent de forma de angajare, intre ei existand doar relatii de colaborare .
Art. 35Desfiintarea, dizolvarea si lichidarea Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar se
va face in conditiile legii şi cu aprobarea Consiliului Local Murfatlar.
Art. 36 Litigiile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila si,
in caz contrar, vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente .
Art. 37 Orice situatie aparuta pe parcursul functionarii clubului sportiv, necuprinsa
in prezentul regulament sau in normele legale in vigoare ,va fi rezolvata prin hotarare a
Consiliului Local Murfatlar.

ANEXA NR.2

REGULAMENTUL INTERN A CLUBUL SPORTIV ORASENESC
MURFATLAR
Art.1.
a)Regulamentul de organizare şi funcţionare a bazelor sportive din orasul Murfatlar cuprinde
norme privind organizarea şi funcţionarea în conformitate cu Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi Legea educaţiei
fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Dispozitiile prezentului regulament se aplica tuturor salariaţilor clubului, indiferent de
functia, felul contractului de munca in baza caruia a fost angajat, inclusiv celor care lucreaza
ca detasati, sau voluntari. In scopul intaririi disciplinei in cadrul clubului, sub toate aspectele,
salariatii raspund direct, indiferent de functia indeplinita, de executarea intocmai a
atributiunilor ce le revin conform fisei postului, a prevederilor cuprinse in contractul colectiv
de munca aplicabil precum si in contractul individual de munca.
c)Regulamentul intern se aplică la sediul clubului, în incinta bazelor sportive, precum şi în
afara acestora când se fac activităţi în numele Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar.
d)Regulamentul se aplică, de asemenea, întregului personal prezent în cadrul Clubului Sportiv
Orasenesc Murfatlar pe toată durata contractului individual de muncă, sportivilor proprii,
colaboratorilor, sau structuri sportive oricare ar fi motivul prezenţei acestora în incinta
Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar.
Art. 2 Directorul si conducerea executiva a clubului raspund de indeplinirea obiectivelor
stabilite in acest scop, avand obligatia sa asigure:
a) aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare ce reglementeaza activitatea in
domeniu;
b) elaborarea programelor de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului in
concordanta cu strategia nationala de dezvoltare a activitatii sportive;
c) coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul sectiilor pe ramura de sport din
cadrul clubului precum si a antrenorilor in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate
ale clubului;
d) utilizarea eficienta a creditelor bugetare alocate si veniturilor realizate;
e) integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale sportive din
patrimoniul clubului;
f) constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date a clubului;
g) intocmirea calendarului competitional intern si international al clubului si urmarirea
pregatirii si participarii sportivilor la competitiile prevazute in aceste calendare, precum si
organizarea competitiilor proprii si a actiunilor de selectie;
h) stabilirea si delegarea de arbitrii pe trepte ierarhice si functii, conform fisei postului;
i) incadrarea personalului cu calificarea necesara conform statului de functii si pentru
asigurarea realizarii unor activitati temporare, conform legislatiei in vigoare.
j) controlul indeplinirii sarcinilor si aplicarea in conditiile legii a sanctiunilor disciplinare in
cazul savarsirii de abateri disciplinare si masurilor de reparare a prejudicilor aduse clubului;

k) luarea masurilor pentru protectia, igiena si securitatea muncii, asigurarea conditilor de
acordare de prim – ajutor, prevenirea si stingerera incendiilor;asigurarea respectarii
principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
l) orice alte atributii prevazute in codul muncii;
Art.3. Salariatii trebuie sa isi indeplineasca in mod exemplar indatoririle de serviciu si sa
asigure conditiile necesare pentru executarea lor, sa controleze sistematic modul cum sunt
duse la indeplinire, sa ia masuri pentru instaurarea ordinii si a unei discipline ferme a
intregului personal, si sa propuna sanctionarea disciplinara pentru orice incalcare sau
nerespecatare a atributiilor de serviciu.
Art.4. Ceilalti salariati raspund nemijlocit de realizarea normelor de munca sau dupa caz, de
indeplinirea atributiilor ce le revin conform fisei postului, in acest scop avand urmatoarele
obligatii:
a) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca;
b) sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducerii clubului;
c) sa foloseasca si sa pastreze in mod corespunzator bunurile din dotarea clubului;
d) sa previna orice fapta care ar putea pune in pericol viata sau sanatatea personalului ,
respectiv a sportivilor;
Art.5. Pentru incadrarea in regulile de disciplina si ordine interioara, toti salariatii sunt
obligati:
a) sa respecte dispozitiile conducerii clubului;
b) sa respecte programul de lucru stabilit;
c) sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor si
sa informeze conducerea despre orice pericol de accidentare sau incendiu;
d) sa execute lucrarile repartizate la termenele stabilite;
e) sa manifeste fidelitate fata de unitate in executarea atributiilor de serviciu;
Art.6. Constituie abatere disciplinara fapta salariatului savarsita cu vinovatie prin care se
incalca normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, ordinele si
dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art.7. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 zile lucratoare;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Pentru aceasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art.8. La stabilirea sanctiunii disciplinare se vor avea in vedere urmatoarele criterii
a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta;
Art.9. Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara cu exceptia celei prevazute
la Art.8.lit “a” nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare

prealabile. Masurile disciplinare se aplica de catre directorul unitatii in baza constatarii
personale sau la propunerea sefilor ierarhici a celor in cauza, cu respectarea procedurii stabilite
in Codul Muncii (Legea nr 53/ 2003).
Art.10. Desfacererea disciplinara a contractului individual de munca se aplica pentru
incalcarea in mod repetat a Regulamentului Intern, respectiv a celor care au primit in mod
gradual sanctiunile prevazute la Art 8 lit “a” – “e”, sau pentru incalcarea foarte grava a ordinei
si disciplinei constatand in urmatoarele fapte:
a) sustragerea unor bunuri materiale apartinand unitatii, simultan cu sesizarea organelor de
urmarire penala cand este cazul;
b) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate avansata daca salariatul in cauza genereaza acte
de injurii la adresa celorlalti salariati, sau agresare fizica , vandalism sau distrugere de bunuri
matreiale;
c) efectuarea a 24 de ore absente nemotivate in cursul unui an calendaristic;
d) intarzierea repetata (trei intarzieri) la programul de lucru cu peste 60 de minute in cursul
unei luni;
e) parasirea unitatii fara aprobarea celor in drept;
f) refuzul nejustificat de a indeplini o sarcina de serviciu transmisa de seful ierarhic (exceptand
cazul in care salariatul considera ca indeplinirea sarcinilor date poate aduce prejudicii unitatii
sau isi pune in pericol viata sa, sau a altor persoane). In asemenea situatii, salariatul va informa
indata conducerea unitatii care va decide;
g) injurii, amenintari sau agresiuni aduse colegilor de serviciu si sefilor ierarhici exceptand
cazurile in care sefii ierarhici comit abateri cu subalternii. In aceste situatii partile implicate
trebuie sa prezinte probe conducerii unitatii care va decide;
h) pentru starea de pasivitate in indeplinirea sarcinilor prevazute in fisa postului, concretizata
prin cantitatea si calitatea activitatii desfasurata intr-o perioada de un trimestru. Aceasta
situatie va fi stabilita de catre o echipa de specialisti stabilita de conducerea unitatii (se
excepteaza cazurile salariatilor care pot demonstra ca seful ierarhic nu si-a asigurat program
concret de lucru si nu a controlat indeplinirea lui);
i) desfasurarea la locul de munca a altor activitati care nu au legatura cu interesele unitatii;
Art.11. Lipsa nemotivata de la programul de lucru va avea ca efect diminuarea salariului, cu
consecinte legale asupra pierderii sporului de vechime, dupa cum urmeaza :
- pentru o zi (8 ore) absenta, se va diminua salariul cu 5%;
- pentru doua zile (16 ore) absenta, se va diminua salariul cu 10%;
- pentru trei zile absente, (24 ore) in cursul unui an calendaristic se va lua masura desfacerii
disciplinare a contractulu individual de munca, conform art 264 al 1 lit “f” din Codul muncii;
Art.12. Salariatii au dreptul sa se adreseze in scris directorului ori de cate ori considera ca au
fost prejudiciati in drepturile lor. Raspunsul motivat la cererile salariatilor vor fi comunicate in
scris celor in cauza in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii.
Art.13.Respectarea regulamentului este obligatoriu pentru administrator,pentru personalul de
îngrijire şi curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, sportivi, spectatori şi orice alte persoane
care vin în contact cu bazele sportive.
a) Bazele sportive fac parte din domeniul public al oraşului Murfatlar.
b) În bazele sportive se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. În mod
excepţional, cu aprobarea specială a primarului, în incinta sălilor se pot organiza unele
activităţi de interes public.

c)ACCESUL LA BAZELE SPORTIVE ALE C.S.O. MURFATLAR: INTRĂRI ŞI
IEŞIRI. Salariaţii, sportivii sau colaboratorii care au acces în bazele sportive în vederea
executării muncii sau a activităţilor sportive planificate nu pot:
- să intre sau să rămână în baze în alte scopuri fără autorizare din partea superiorului ierarhic;
- să introducă sau să faciliteze introducerea, exceptând motivele profesionale a persoanelor
străine;
- să provoace dezordinea în birouri, săli, anexe, curţi.
d) UTILIZAREA BAZELOR SPORTIVE, SI A INCINTELOR C.S.O. MURFATLAR.
Bazele sportive aflate în patrimoniul C.S. Murfatlar şi incinta acestora au o destinaţie
profesională slujind sportul. Acestea trebuie să asigure condiţiile optime de organizare şi
desfăşurare a activităţilor sportive. Activitatea în bazele sportive se desfăşoară în baza unor
orare stabilite de conducerea clubului.Este interzisă efectuarea de acţiuni personale, de lucrări
personale, utilizarea materialelor, echipamentelor, maşinilor sau oricăror altor bunuri
aparţinând C.S.O.Murfatlar în scopuri personale. La sediul C.S.O.Murfatlar şi celelalte locuri
de desfăşurare a activităţii acestuia sunt interzise activităţile de publicitate fără acordul
conducerii. Este interzisă în incinta bazelor sportive orice manifestare destinată vânzării,
schimbului sau distribuiţiei mărfurilor, fără acordul conducerii.Se interzice salariaţilor să
doarmă în incinta bazelor sportive sau să rămână în aceste spaţii în afara programului de lucru.
e) REGULI DE IGIENĂ. Din motive de igienă şi sănătate, se interzice fumatul în locurile în
care o asemenea interdicţie a fost instituită: săli de sport, vestiare, WC-uri, holuri. Se interzice
pătrunderea în incinta bazelor sportive sau la acţiuni în afara acestora în interes de serviciu a
personalului aflat sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Este interzisă introducerea de
alimente şi consumul acestora în afara locurilor special prevăzute în acest scop. Personalul
este obligat să menţină dulapurile şi vestiarele curate şi este interzisă păstrarea de provizii
perisabile, materiale perisabile şi inflamabile. Din motive de igienă şi siguranţă este îndreptăţit
controlul dulapurilor sportivilor de către antrenori, cât şi deschiderea dulapurilor oricărui
salariat de către conducere.
Art.14. Obiectivele funcţionării bazelor sportive sunt:
a) deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului în realizarea planului-cadru de
învăţământ, conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive
şcolare de interes local, judeţean sau naţional.
b) deservirea activităţilor în interesul comunităţii, aprobate de comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local Murfatlar şi avizate de primar.
c) sprijinirea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive înregistrate pe teritoriul oraşului
Murfatlar, în procesul de educaţie şi formare sportivă a tineretului .
d) în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a, b, şi c ale prezentului
articol, bazele sportive vor funcţiona pentru deservirea, conform planificării, a cerinţelor
ocazionale ale sportului de masă. În acest caz se va percepe o taxă de utilizare a bazele
sportive conform H.C.L. Murfatlar. Planificarea, denumită în continuare orar de funcţionare,
se va întocmi de administratorul bazelor sportive de comun acord cu solicitanţii.
Art.15.Responsabilităţile, îndatoririle şi drepturile personalului de îngrijire şi deservire sunt
prevăzute în contractul individual de muncă şi fişa postului.
Art.16. Programul de lucru al personalului de îngrijire şi deservire este de 40 ore/săptămână,
programat de conducatorul institutiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.17.Orarul de funcţionare va fi întocmit săptămânal prin acordul comun cu solicitanţii şi va
fi afişat în fiecare zi de luni la orele 8,00.
La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele:
a) salile de sport vor funcţiona zilnic între orele 8,00 – 22,00 ;

b) programarea competiţiilor sportive şcolare cu caracter local, sectorial, judeţean, zonal sau
naţional ;
c) în zilele de şcoală, între orele 8,0 0 – 19,00, în mod prioritar se vor desfăşura orele de
educaţie fizică şi activităţi sportive şcolare, conform orarului prestabilit ;
d) în zilele de lucru, între orele 14,00 – 20,00, în mod prioritar, se vor programa activităţile
clubului sportiv orasenesc Murfatlar;
e) cadrele didactice şi antrenorii care desfăşoară activităţi în bazelor sportive, pe perioada
activităţii răspund de: păstrarea funcţionalităţii sălilor, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor
din dotare, respectarea de către elevi şi sportivi a prevederilor prezentului regulament, a
normelor legale în vigoare de etică şi conduită socială ;
f) în orele rămase neacoperite de activităţile prevăzute de lit. b, c şi d ale prezentului articol,
bazele sportive şi anexele se pot da în folosinţă pentru sportul de masă, în funcţie de
solicitări,activităţi pentru care se va percepe taxe de utilizare ;
g) în zilele de luni – vineri, între orele 18,00 – 22,00, sâmbăta şi duminica între orele 8,00
–22,00, se vor programa cu prioritate activităţi sportive de masă (fotbal, tenis de masă, tenis de
câmp, gimnastică sportivă, de întreţinere sau de recuperare, ş.a.) Includerea ulterioară
întocmirii orarului de funcţionare a unei activităţi este posibilă numai în orele neacoperite de
alte activităţi, programate în baza înţelegerii comune cu solicitantul. Această activitate, imediat
după fixarea ei, va fi trecută în orarul de funcţionare al săptămânii respective şi va fi afişat;
h)modificarea orarului, reprogramarea unor activităţi se poate realiza de comun acord cu
solicitantul în cauză, cu condiţia neafectării altor activităţi programate în prealabil;
Art.18. Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat de
către persoanele care utilizează bazele sportive, indiferent de statutul lor în acest domeniu.
Art.19. Bazele sportive poat fi utilizate, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea
activităţilor sportive de către următoarele categorii de persoane:
a) preşcolarii şi elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie
b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate
c) asociaţii nonguvernamentale care funcţionează pe teritoriul oraşului Murfatlar
d) persoane fizice şi juridice din oraş.
Art.20.Utilizatorii prevăzuţi la art. 19lit. b) ,c)si d) din prezentul regulament, au acces în
bazele sportive numai în prezenţa cadrului didactic sau a antrenorului. În aceste situaţii,
cadrele didactice şi antrenorii răspund de acţiunile şi faptele acestora.
Utilizatorii prevăzuţi la art. 17 lit. f) şi g) din prezentul regulament, au acces în bazele sportive
numai dacă prezintă chitanţa de achitare a taxei de utilizare, sau achită persoanei desemnate
contravaloarea taxei de utilizare.
Solicitanţii prevăzuţi la art. 17 lit. f) şi g) din prezentul regulament vor raspunde personal de
conduita si faptele lor.
Art.21. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de
performanţă sau de masă, spectatori) sunt obligaţi:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială şi prevederile
prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcţionare ;
c) să folosească echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens;
d) să folosească sala, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor ;
e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizator;
Art.22. Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în bazele sportive şi anexele acesteia sunt
strict interzise.
Art.23. Accesul persoanelor în stare de ebrietate în bazelor sportive şi anexele acesteia este
strict interzis.

Art.24. Accesul publicului în bazele sportive este permis numai pe intrarea principală,până la
gardul de protecţie, doar cu acceptul celui ce utilizează baza sportiva.
Art.25. În cazul în care baza sportiva este folosită pentru desfăşurarea unor manifestări locale
cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează, urmând a fi reprogramate
ulterior, de comun acord.
Art.26. Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea lui prin hotărâre a
Consiliului Local al oraşului Murfatlar.
Art.27. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar.

