
Anexă  
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Stadionului Municipal Huşi 

 
 

Cap. I. Dispoziţii generale 
  

Art.1. Prezentul Regulament prevede organizarea şi funcţionarea Stadionului 
Municipal Huşi, aflat în domeniul public al municipiului Huşi şi în administrarea 
Consiliului Local al municipiului Huşi. 

Art.2. Stadionul Municipal Huşi este alcătuit, conform planului de situaţii anexat, 
din: 

- C1 – clădire administrativă, vestiare şi duşuri – Sc=128,015 mp; Scd=256,03mp ; 
- C2 – tribuna mare – 843,547 mp (include şi C7-C11); 
- C3 – bănci rezerve – 12,026 mp; 
- C4 – tribună mică – 168,308 mp; 
- C5 – bănci rezerve – 12,026 mp; 
- C6 – tabelă de marcaj – 2,962 mp; 
- C7 – sală bazin – 39,947 mp; 
- C8 – spaţiu sub tribuna mare – 24,36 mp; 
- C9 – magazie stadion – 95,55 mp; 
- C10 – spaţiu sub tribuna mare – 86,73 mp; 
- C11 – spaţiu sub tribuna mare – 199,68 mp. 

 
 

Cap. II. Acces pe Stadionul Municipal Huşi 
 

Art.3. (1) Pentru închirierea Stadionului Municipal Huşi, cluburile sportive, 
grupurile organizate sau persoanele fizice vor depune o cerere cu programul de activităţi 
solicitat, pânã în data de 20 a fiecărei luni, pentru activităţile ce vor fi desfăşurate în 
luna următoare . 

(2) În cazul în care cererile vor fi depuse după data de 20 a lunii în curs, 
programarea va fi făcută în limita disponibilităţilor . 

Art.4. Programarea activităţilor se va face cu plata în avans a tarifelor specificate 
la art. 16. 

Art.5. Cererile vor fi depuse la administratorul Stadionului Municipal Huşi, care 
va întocmi şi nota de plată pentru folosirea acestuia. 

Art.6. (1) Programarea efectivă va fi aprobată în urma sincronizării cererilor şi a 
dovezii de plată. 

(2) Administratorul îţi rezervă dreptul de a anula anumite programări în funcţie 
de starea terenului de joc. 

Art.7. Accesul în incinta Stadionului Municipal Huşi se face pe propria 
răspundere, iar răspunderea pentru folosirea activelor, precum şi a modului de 
desfăşurare a activităţilor sportive şi competiţiilor o poartă în exclusivitate responsabilul 



grupului/ profesorul/ supraveghetorul sau antrenorul echipelor  (seniori, juniori şi 
copii). 

Art.8. Este interzis accesul pe suprafata de joc a  Stadionului Municipal Huşi a 
vehiculelor, cu excepţia celor de intervenţie. 
 
 

Cap. III. Folosirea Stadionului Municipal Huşi 
 

Art.9. Folosirea Stadionului Municipal Huşi se face exclusiv pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale, sportive de iniţiere, pregătire şi participare în competiţiile 
sportive naţionale şi internaţionale din municipiul Huşi. 

Art.10. (l) Programul de folosire a Stadionului Municipal Huşi este următorul: 
- în perioada 01.05. - 30.09., între orele 08,00 - 21,00 
- în perioada 01.10. - 30.04., între orele 08,00 - 17,00 
(2) Prin excepţie, dacă Stadionul Municipal Huşi va fi dotat cu instalaţie de 

nocturnă, va putea fi închiriat (cu plata energiei electrice consumate) şi după orele 
prevăzute la alin. (1), respectiv ora 21,00 în perioada 01.05. - 30.09. şi ora 17,00 în 
perioada 01.11. - 30.04.. 

Art. 11. Stadionul Municipal Huşi va putea fi pus la dispoziţie gratuit unităţilor de 
învăţământ din municipiul Huşi în vederea practicării de activităţi recreativ-sportive, 
dupa o programare prealabilă. 

Art.12. Intrarea pe terenul de joc se face cu echipament de sport adecvat, specific 
terenului de sport, cu pantofi corespunzători de sport. 
 
 

Cap. IV. Obligaţiile utilizatorului 
 

Art.13. Utilizatorii Stadionului Municipal Huşi sunt obligaţi să respecte regulile 
de folosinţă a acestuia. 

Art.14. (1) Cel/cei care se fac vinovaţi în cazul deteriorării inventarului (dotărilor) 
pus la dispoziţie, vor fi obligaţi să-l refacă şi/sau să-l aducă la forma iniţială. 

(2) În cazul în care deteriorările constatate nu au fost refăcute şi/sau aduse la 
starea iniţială, utilizatorul respectiv nu va mai fi programat până la remedierea acestora. 

Art.15. Este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice, gumă de mestecat şi 
seminţe pe terenul de sport. 
 
 

Cap. V. Tarife folosinţă 
 

Art.16. (1) Tarifele aplicate pentru închirierea Stadionului Municipal Huşi, 
conform art.2, sunt următoarele: 

- 100 lei/oră pentru efectuarea antrenamentului  
- 200 lei/oră pentru desfăşurarea/organizarea unui meci amical/oficial de fotbal 

sau activităţi cultural; 
                 (2) Tariful aplicat pentru parcarea autovehiculelor in incinta Stadionului 
Municipal Husi = 100 lei/luna/autovehicul ; 



     (3) În cazul închirierii Stadionului Municipal Huşi pentru efectuarea 
antrenamentului se va pune la dispoziţie, de către administrator terenul şi vestiarele. 

     (4) În cazul închirierii Stadionului Municipal Huşi pentru 
desfăşurarea/organizarea unui meci amical/oficial de fotbal sau activităţi culturale se va 
pune la dispoziţie, de cãtre administrator terenul, vestiarele şi tribunele. 

 
    (5) Pentru închirierea Stadionului Municipal Huşi în vederea 

desfăşurării/organizării unui meci amical/oficial de fotbal sau activităţi culturale, 
perioada minimă de închiriere este de 3 (trei) ore. 
 
 

Cap. VI. Dispoziţii finale 
 

Art.17. Punerea în aplicare a prezentului regulament se face de către 
administratorul Stadionului Municipal Huşi. 

Art.18. Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de 
modificările legislaţiei incidente în materie. 

Art.19. Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local 
al Municipiului Huşi. 
 
 
 

 

                 Presedinte de sedinta,                Secretarul municipiului Husi, 

 

                   Dogaru Ciprian-Catalin                           jr.Dumitrascu Monica 
 


