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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 

STADIONULUI MUNICIPAL ALEXANDRIA 

 

CAP. I – DISPOZIȚII  GENERALE 

 
           Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Stadionului Muncipal 
Alexandria, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme privind 
organizarea și funcționarea Stadionului Muncipal Alexandria, în baza Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și 
completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare. 

         Art. 2. Stadionul Muncipal Alexandria, este administrat de către Serviciul 
public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

        Art. 3.  Respectarea regulamentului este obligatorie pentru orice persoană 
care vine în contact cu Stadionului Muncipal Alexandria,, precum și cu anexele 
acestuia: vestiare, mobilier, tribună, etc 

       Art. 4. Bunurile Stadionului Muncipal Alexandria fac parte din domeniul 
public al municipiului Alexandria. Patrimoniul bazei sportive este constituit din 
imobilul compus din construcție și teren de fotbal, pistă de atletism, groapă de 
sărituri cu nisip, tribune, mijloace fixe şi obiecte de inventar. 

      Art. 5. Pe stadion se vor desfășura activități cu caracter sportiv si cultural, iar 
dotările acestuia vor fi folosite în conformitate cu scopul și destinația acestora, 
fiind interzisă cu desăvârșire utilizarea lor în alte scopuri. 

Art. 6. Obiectivele funcționării Stadionului Muncipal Alexandria, sunt 
următoarele: 
a) Organizarea și desfășurarea activităților sportive, cu drept de participare la 
activitățile și competițiile sportive, organizate de către asociațiile municipale, 
asociațiile județene, federațiile române de specialitate pe ramura de sport, precum 
și de către unitățile școlare; 



b) în perioadele rămase libere de activitățile menționate la lit. a) ale prezentului 
articol Stadionul Muncipal Alexandria, poate funcționa pentru antrenamentele 
echipei/echipelor de juniori/seniori, conform unui orar prestabilit, precum și pentru 
desfășurarea unor competiții organizate sub egida asociațiilor membre ale 
federațiilor de specialitate, a federațiilor sau desfășurarea unor competiții sportive 
școlare de interes local, județean sau național, conform planificărilor și a cerințelor 
ocazionale ale sportului de masă (fotbal, anumite ramuri din atletism, alergare pe 
pista de zgură, sărituri la groapa cu nisip etc);  

c) pentru buna desfasurare a activitatii, cluburile sportive asociate cu Primaria 
Municipiului Alexandria (care au prevazut in contractul de asociere  aceasta 
facilitate), beneficiaza de acces in stadion, prioritar si in mod  gratuit;  

d) programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, zonal, national 
sau international, precum si a manifestarilor culturale, se va face cu aprobarea 
primarului municipiului Alexandria; 

e) Accesul cluburilor sportive care doresc sa desfasoare activitati sportive in 
incinta stadionului, se va face in baza unei solicitari scrise, in vederea programarii 
activitatilor, inaintata spre aprobare conducerii ADP Alexandria. 

CAP. II –   ADMINISTRAREA STADIONULUI MUNICIPAL 
ALEXANDRIA, 

Art. 7. Pe durata funcționării Stadionului Muncipal Alexandria, persoanele 
responsabile (administratorul bazei, profesorul de educație fizică, antrenorii 
echipelor de fotbal, etc.) sunt obligate să respecte prevederile prezentului 
regulament, în vederea bunei gestiuni și a administrarii eficiente a acestuia. 

Art. 8. Persoanele responsabile își vor exercita drepturile cu bună credință 
și în conformitate cu regulamentele în vigoare. 

Art. 9. Persoana responsabilă cu administrarea terenului, își exercită 
activitatea în baza fișei postului, a legislației în vigoare și a prezentului 
Regulament. 
          

CAP III – CONDIȚII DE UTILIZARE ALE STADIONULUI 
MUNICIPAL ALEXANDRIA                               

Art. 10. Bunurile aparținând Stadionului Muncipal Alexandria, pot fi 
utilizate, conform orarului de funcționare pentru desfășurarea activităților sportive 
după cum urmează: 

a) Sportivii care sunt legitimați la Cluburi Sportive, seniori și juniori, care 
au acces numai în prezența antrenorului. 



b) Celelalte categorii de persoane vor avea acces în timpul programului de 
functionare al stadionului, atunci cand nu sunt desfasurate activitati sportive si 
culturale organizate (meciuri oficiale, antrenamente, alte evenimente). 

Art. 11. În perioadele cu ploi, zăpadă sau condiții meteo nefavorabile, baza 
sportivă nu se va utiliza decât în condiții de urgență majoră: meciuri oficiale care 
nu pot suporta amânare, etc.. 

Art. 12. Este strict interzisă intrarea în incinta terenului cu animale de 
companie sau vehicule (biciclete, carucioare, mopede etc), cu excepția celor care 
militează pentru sănătatea și siguranța populației (pompieri, poliție, salvare, etc) 

Art. 13.  Este interzisă pătrunderea în incinta bazei sportive sau în 
vecinătățile acesteia prin escaladarea gardurilor sau zidurilor, a persoanelor în stare 
de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene.  

      Art. 14. Este interzis consumul de bauturi alcoolice in incinta stadionului, 
precum si accesul altor persoane decat sportivii, pe gazon. 

      Art. 15. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, 
antrenori, sportivi, spectatori) sunt obligați: 

    a) Să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică 
socială, precum și prevederile prezentului regulament; 

     b) Să respecte întocmai orarul de funcționare; 

     c) Să folosească terenul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor; 

     d) Să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori; 

     e) sa pastreze curatenia in incinta stadionului.             

 CAP. IV– ORARUL DE FUNCȚIONARE       

     Art. 16. Stadionul va funcționa de luni până duminica între orele 08.00 - 
22.00. 
           Art. 17.  Modificarea orarului, reprogramarea unor activități, se realizează 
de comun acord, cu solicitantul în cauză, cu condiția neafectării altor activități 
sportive, competiții, programate în prealabil.                           

      CAP. V – ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ           

Art. 18. Stadionului Muncipal Alexandria funcționează în subordinea 
serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria şi 
este finanțată prin alocații de la bugetul local. 



Art. 19.  În scopul susținerii activității Stadionului Muncipal Alexandria şi 
în temeiul Legii 215/2001 şi Legii 69/2000, alocațiile bugetare vor acoperi 
cheltuielile de funcționare, de personal şi pentru asigurarea bunei funcționări a 
acesteia. 
            Art. 20.  Veniturile Stadionului Muncipal Alexandria  pot fi completate şi 
cu sponsorizări şi donații din partea unor instituții, întreprinderi, organizații sau 
persoane fizice din țară sau străinătate. 

Art. 21.  Tariful de folosire a Stadionului municipal Alexandria pentru 
desfasurarea unor activitati cultural-sportive este  in cuantum de 500 lei pe ora. 
       
          CAP. VI – DISPOZIȚII FINALE       

Art. 22. Prezentul regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință 
publică, conform legii. 

Art. 23. Prevederile prezentului regulament se modifica sau se 
completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc activitatea de organizare si 
functionare a Stadionului Municipal Alexandria. 
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