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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

 
Privind aprobarea Regulamentului de implementare a proiectului " Fără lacăte pe curtea 

școlii " ce are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport, în aer liber, 
aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat. 

 
Prin HCL nr. 252/2015 Consiliul Local al Municipiului Brașov a aprobat darea în administrare a 

terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Braşov. 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 din Lege educației fizice și sportului  nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare: "Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de 
învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să 
sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale 
de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale", respectiv art. 10 din legea mai sus 
menționată, sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a 
exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.  

Ținând cont că pe raza Municipiului Brașov există amenajate terenuri de sport exterioare 
amplasate în curţile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, proprietatea Municipiului Brașov, 
faptul că administrația publică locală nu deţine destule terenuri destinate petrecerii timpului liber în scop 
de recreere şi a practicării sportului, propunem deschiderea curţii şcolilor respectiv a terenurilor de sport 
amenajate în aer liber, în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din Municipiul Brașov. 

Având în vedere prevederile art. 112 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi a sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Codului civil, se impune accesul cetăţenilor în 
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din Municipiul Brașov, precum şi aprobarea 
Regulamentului privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport, în aer liber, aflate 
în administrarea unităților de învățământ, preuniveristar de stat.  

Urmare celor de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), 
lit. d), alin. (7), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. 1, lit. a) și art. 243 alin. (1), lit. a)  din  Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem 
spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de implementare a proiectului " Fără lacăte pe curtea școlii " ce are ca 
obiect accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport, în aer liber, aflate în 
administrarea/folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat, în forma prezentată. 
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1.  Vizat: VICEPRIMAR Sebastian Mihai Rusu   
2.  Vizat:  Pentru Director 

Executiv Tehnic  
Mihaela Gal   

3.  Verificat: Şef Serviciu Cristine Manolache   
4.  Întocmit: Inspector Alexandra Aniculăesă   
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