
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                             
Nr. 149/12.03.2021                                                      
                         

 HOTĂRÂRE 
privind folosirea gratuită a terenurilor de sport și spațiilor de recreere din incinta unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 precum și aprobarea Regulamentului privind 

accesul copiilor la acestea 
 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 3466 

din data de 09.03.2021 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale cu modificările și conpletările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 – Legea educației 
fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Codului civil; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166, alin. (2), lit. l) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul  Local  Sector  6 
HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1. Începând cu data de 01.05.2021 se aprobă folosirea gratuită a terenurilor de sport 
cu acces liber și a spațiilor de recreere amenajate din incinta unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6 după finalizarea procesului educațional al fiecărei unități de 
învățământ de către copii/elevii care au domiciliul stabil sau învață în Sectorul 6.  
 Art. 2. Începând cu data de 01.05.2021 se aprobă Regulamentul privind accesul 
copiilor/elevilor care au domiciliul sau învață în Sectorul 6, în incinta unităților de învățământ pe 
terenurile de sport cu acces liber și în spațiile de recreere amenajate, Regulament care constituie 
Anexa la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Accesul copiilor/elevilor se va face doar pe terenurile de sport cu acces liber ale 
unităților de învățământ ce vor fi indicate prin marcajul “Teren de sport cu acces liber” și în 
spațiile de recreere marcate cu ”Spațiu de recreere”.  
 Art. 4. Administrația Școlilor Sector 6 are obligația să monteze, la loc vizibil, panouri cu 
Regulamentul privind accesul liber al copiilor la terenul de sport din curtea școlii și în spațiile de 
recreere marcate. 
 Art. 5. Unitățile școlare care dețin un singur teren de sport nu pot semna contracte de 
închiriere/asociere care vizează acel teren de sport. 
 Art. 6. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 
nr. 124 din data de 18.04.2019 privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta 
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 precum și aprobarea 
Regulamentului privind accesul copiilor la acestea. 
 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Comunicare din aparatul de specialiatate al 
Primarului Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6, Administrația Domeniului Public 
Sector 6, Poliția Locală Sector 6 și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    AVIZEAZĂ 
                                                                     pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                               din O.U.G. nr.57/2019 
                                                                                    Secretarul General al Sectorului 6,     
 
                                 Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale cu modificările și conpletările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 – Legea 

educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

a Codului civil; 

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166, 

alin. (2), lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind folosirea gratuită a 

terenurilor de sport și spațiilor de recreere din incinta unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 precum și aprobarea Regulamentului privind 

accesul copiilor la acestea. 

 

 
 

PRIMAR 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 3466/09.03.2021 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - Legea 

Educaţiei Naţionale cu modificările și conpletările ulterioare, ale Legii nr. 

69/2000 – Legea educației fizice și a sportului, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a Codului civil, se impune folosirea gratuită a terenurilor 

de sport și spațiilor de recreere din incinta unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 precum și aprobarea Regulamentului privind 

accesul copiilor la acestea. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice 

și sportului cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației 

publice au obligația de a sprijini sportul pentru toți și de a asigura condițiile 

organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în 

comunitățile locale. 

 Potrivit art. 10 din Legea nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului 

cu modificările și completările ulterioare, sportul pentru toți reprezintă un 

complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un 

mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent. Acesta 

este sprijinit de stat, de organizații neguvernamentale și de structuri ale 

administrației locale, în vederea menținerii sănătății, a recreării și socializării 

cetățenilor. 
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 Pe raza Sectorului 6 există amenajate terenuri de sport exterioare 

amplasate în curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în 

administrarea Primăriei Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, terenuri 

care pot fi folosite pentru practicarea sportului de către elevii și copii din 

Sectorul 6 doar după terminarea procesului educațional. 

 Luând în considerare faptul că administrația publică locală nu deține 

destule terenuri destinate petrecerii timpului liber în scop de recreere și a 

practicării sportului, propunem deschiderea curții școlilor respectiv a terenurilor 

de sport amenajate și a spațiilor de recreere amenajate situate în incinta unităților 

de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 

 Acest proiect va avea câteva beneficii imediate pentru toți actorii sociali 

din vecinătatea școlilor, cum ar fi: 

- crearea unui stil de viață sănătos; 

- școala va fi percepută pozitiv de către copii și părinți; 

- copii/elevii vor avea un loc pentru a face sport și a petrece timpul liber, 

ceea ce va avea un impact major asupra inteligenței, educației și 

abilităților sociale ale acestora; 

- creearea de noi spații de recreere și petrecere a timpului liber; 

- socializare între copii/elevi și dezvoltarea unui spirit de lucru în echipă; 

- reducerea delincvenței juvenile; 

- crearea unui spirit comunitar; 

- autoritățile publice vor fi percepute ca fiind receptive și preocupate de 

nevoile cetățenilor; 
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- activitățile sportive din vacanțe pot face parte din programul de educație a 

copiilor; 

- dezvoltarea unei perspective a copilului/elevului mult mai bună față de 

școală și comunitate. 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art.166, 

alin.(2), lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării 

Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect privind folosirea gratuită a 

terenurilor de sport și spațiilor de recreere din incinta unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 precum și aprobarea Regulamentului privind 

accesul copiilor la acestea. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de 

hotărâre. 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA - DANIELA 
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Anexă Raport de Specialitate 

 

 

Nr. 

Crt. 

Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1. H.C.L. Sector 6 nr. 124 din 
data de 18.04.2019 privind 
folosirea gratuită a 
terenurilor de sport din 
incinta unităților de 
învățământ preuniversitar de 
stat din Sectorul 6 precum și  
aprobarea Regulamentului 
privind accesul copiilor la 
acestea 

Proiect de hotărâre privind 
folosirea gratuită a 
terenurilor de sport și 
spațiilor de recreere din 
incinta unităților de 
învățământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 6 
precum și  
aprobarea Regulamentului 
privind accesul copiilor la 
acestea 

- Se propune un nou 
regulament privind 
folosirea gratuită a 
terenurilor de sport și 
spațiilor de recreere din 
incinta unităților  de 
învățământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 6 și 
aprobarea Regulamentului 
privind accesul copiilor la 
acestea. 

- Pe lângă terenurile de 
sport apar și spații de 
recreere 

 
2. Art.2 Începând cu data de 

01.06.2019 se aprobă 
Regulamentul privind 
accesul copiilor din Sectorul 
6 în incinta unităților de 
învățământ pe terenurile de 
sport după orele de program 
dar nu mai târziu de ora 20, 
conform anexei Nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Se modifică art.2 astfel: 
Începând cu data de 
01.05.2021 se aprobă 
Regulamentul privind 
accesul copiilor/elevilor 
care au domiciliul sau 
învață în Sectorul 6, în 
incinta unităților de 
învățământ pe terenurile de 
sport cu acces liber și în 
spațiile de recreere 
amenajate, Regulament 
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care constituie Anexa la 
prezenta hotărâre. 

 Art.3 Accesul elevilor se va 
face doar pe terenurile de 
sport al unităților de 
învățământ ce vor fi indicate 
de conducerile unităților de 
învățământ preuniversitar de 
stat din Sectorul 6 și cu 
echipament adecvat. 

Se modifică art.3 astfel: 
Accesul copiilor/elevilor se 
va face doar pe terenurile 
de sport cu acces liber ale 
unităților de învățământ ce 
vor fi indicate prin marcajul 
“Teren de sport cu acces 
liber” și în spațiile de 
recreere marcate cu ”Spațiu 
de recreere”. 

 

  Se mai adaugă art.4, art.5 

și art.6 cu următorul 
conținut: 
       Art.4. Administrația 
Școlilor Sector 6 are 
obligația să monteze, la loc 
vizibil, panouri cu 
Regulamentul privind 
accesul liber al copiilor la 
terenul de sport din curtea 
școlii și în spațiile de 
recreere marcate. 
 Art.5. Unitățile 
școlare care dețin un singur 
teren de sport nu pot semna 
contracte de 
închiriere/asociere care 
vizează acel teren de sport. 
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 Art.6. La data 
intrării în vigoare a acestei 
hotărâri se abrogă 
prevederile H.C.L. Sector 6 
nr. 124 din data de 
18.04.2019 privind 
folosirea gratuită a 
terenurilor de sport din 
incinta unităților de 
învățământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 6 
precum și aprobarea 
Regulamentului privind 
accesul copiilor la acestea 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 


