
 Anexa nr. 1 la HCL. Nr. 55/2017 
 

REGULAMENT 
privind impunerea şi perceperea taxelor speciale pentru servicii oferite de către Patinoarul 

Artificial din municipiul Târgu Secuiesc  
 

Reglementări generale: 
 

Art.1.În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, taxele speciale sunt 
instituite de Consiuliul local pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul 
persoanelor fizice şi juridice, care folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele 
speciale. 

Art.2.Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la 
nivelul Consiliului local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de 
întreţinere, funcţionare şi dotare a serviciilor publice respective: 

Categorii de taxe speciale aplicabile: 

 

TAXE SPECIALE  ȘI TARIFE INSTITUITE PENTRU EXPLOATAREA PATINOARULUI ARTIFICIAL 
PENTRU ANUL 2017  

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu Cantitate 
Valoare 

/ lei 
    
1. Patinaj public:  1,30 oră   
 - bilete intrare adulți   10 
 - bilete intrare copiii sub 16 ani   5 

2. Închiriere patinoar în zilele lucrătoare ( Luni-Vineri) în intervalul 
orar 06,30-13,30 

1 oră 200  

3. 
În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 
sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare 
(Luni-Vineri) în intervalul orar 06,30-13,30  

1 oră 150  

4. 

În cazul îchirierii patinoarului în zilele lucrătoare ( Luni-Vineri) în 
intervalul orar 13,30-20,00 pentru grupuri,  respectiv echipe de 
copiii și juniori, a unor structuri sportive afiliate la federațiile 
naționale de hochei pe gheață, patinaj artistic și patinaj viteză care 
nu apartin de municipiului Tg. Secuiesc.  

1 oră 225 

5. 

Închiriere patinoar, în mod regulat, pe parcursul unui sezon, cel 
puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare (Luni-
Vineri) în intervalul orar 13,30 – 20,00 pentru grupuri, respectiv 
echipe de copiii și juniori ai unor structuri sportive afiliate la 
federațiile naționale de hochei pe gheață, patinaj artistic sau patinaj 
viteză, care nu apartin de municipiului Tg. Secuiesc. 

1 oră 200 

6. 
Închiriere patinoar în zilele lucrătoare (Luni-Vineri) în intervalul 
orar 13,30-23,00, pentru alte structuri decât cel prevăzut la punctul 
4.. 

1 oră 275  

7. În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 1 oră 250 



sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în zilele lucrătoare 
(Luni-Vineri) în intervalul orar 13,30-23,00 pentru alte structuri 
decât cel prevăzut la punctul 5. 

8. Închiriere patinoar în weekend ( Sămbăta-Duminică), indiferent de 
intervalul orar. 

1 oră  250 

9. 
În cazul închirierii patinoarului în mod regulat pe parcursul unui 
sezon, cel puțin 6 luni  (minim 4 ocazii/lună) în weekend 
(Sămbăta-Duminică), indiferent de intervalul orar.  

1 oră 

 
225 
 

10. 

Închiriere patinoar în weekend ( Sămbăta-Duminică), indiferent de 
intervalul orar, pentru grupuri,  respectiv echipe de copiii și juniori, 
unor structuri sportive afiliate la federațiile naționale de hochei pe 
gheață, patinaj artistic și patinaj viteză, care nu apartin de 
municipiului Tg. Secuiesc. 

1 oră 175 

11. 

Încirierii patinoar în mod regulat, pe parcursul unui sezon, de către 
asociații/echipe de Hochei pe  gheață, amatori, din mun. Târgu 
Secuiesc, în zilele lucrătoare în intervalul 13,30-23,00, și în 
weekend indiferent de intervalul orar 

1 oră 200 

 
Notă: 
I. Tarifele stabilite în prezenta anexă se vor achita anticipat după cum urmează: 

a) la intrarea în patinoar pe bază de bilet sau brățară ; 
b) până în ultima zi lucrătoare a lunii precedente, cu titlu de avans sau pe bază de 

factură, după caz, prin numerar sau virament bancar, pentru inchirieri patinoar; 
II. Biletul sau brățara de intrare nu dau dreptul la utilizarea vestiarelor.  
 Închirierea patinoarului include dreptul de utilizare maximum 2 vestiare începând cu 20 
de minute înainte de începutul orei de gheață, și cel mult 20 de minute după încheierea acestuia.  

Art.3. Inspectorul de specialitate se însărcinează cu verificarea încasării taxelor speciale 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR 
 Szilveszter Szabolcs    Zátyi Andrei 

 
 

             
 

 

 

 



 
Anexă nr. 2 la HCL nr. 55/2017 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A Patinoarului Artificial DIN 
MUNICIPIUL TG. SECUIESC 

 
 

CAPITOLUL I.  DISPOZIȚII GENERALE 
 
 
ART.1. – Patinoarul Artificial municipiul Tg. Secuiesc, este organizată și funcționează în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, cheltuielile de funcţionare 
fiind suportate din bugetul local. 
ART.2. – Patinoarul Artificial funcționează ca spaţiu gazdă pentru diferite activități sportive pe 
gheaţa are ca scop principal promovarea și popularizarea sportului, atât a sportului de masă, cât 
şi a celei de performanţă în rândul copiilor și tinerilor prin asigurarea unui spaţiu adecvat echipat. 
Prin activităţile de sport găzduite şi organizate pe Patinoarul Artificial  municipiul Tg. Secuiesc 
are ca scop antrenarea a cat mai multor copiii în activități sportive benefice creșterii și dezvoltării 
armonioase, a educaţiei comunitare prin mişcare. Prin punerea la dispoziția comunităţii locale a 
acestui spaţiu gazdă se creează posibilitatea practicării sporturilor pe gheată la standarde înalte 
pe parcusul unui sezon, de regulă de minim 8 luni, aici pot fi practicate diferite sporturi estivale.  
ART. 3. – Patinoarul Artificial este situat în Târgu Secuiesc, strada Stadionului nr. 32. 
ART.4. – Programele lunare vor fi elaborate în concordanță cu strategia sportiva  a municipiului 
Tg. Secuiesc după consultarea periodică a reprezentanților utilizatorilor. 
Aceste programe se elaborează de către  conducerea patinoarului  în conformitate cu prevederile 
legislației române în vigoare, potrivit prezentului Regulament de organizare și funcționare, şi vor 
fi aprobate de primarul municipiului. Primarul poate delega acestă atribuţie administratorului 
patinoarului. 
În concordanta cu art.3 alin (1) a Legii nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului, 
consolidată 2009, fondurile necesare administrării patinoarului se vor asigura din bugetul local.   
ART. 5.– În incinta Patinoarului Artificial vor fi găzduite următoarele tipuri de activităţi: 

 de iniţiere în tainele patinajului, inclusiv prin extinderea Programului municipal de sport 
impreuna cu unitatile de invatamant din localitate; 

 acţiuni de pregătire sportivă, respectiv antrenamente regulate pentru echipele de hochei 
pe gheata la nivel de copiii, juniori si seniori respectiv pentru grupurile organizate care 
practică patinaj viteză sau patinaj artistic sau pentru echipe de amatori; 

 competiţii sportive, respectiv meciuri oficiale și amicale sau competiţii sportive, după 
caz, organizate de structuri sportive din tara; 

 acţiuni în cadrul sportului pentru toţi, sub forma de patinaj public, 
 alte acţiuni sau activități și evenimente legate de promovarea sportului; 

ART. 6. În funcție de opțiunile cetăţenilor Patinoarul Artificial poate organiza sau găzdui și alte 
activități și evenimente legate de practicarea diferitelor evenimente artistice, sau a altor sporturi, 
în funcţie de perioadă. 
 

CAPITOLUL II. BAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

ART.7. - Patinoarul Artificial cu toate dotările sale este şi rămâne în proprietatea Municipiului 
Tg. Secuiesc. 



Administrarea patinoarul şi a tuturor dotărilor aferente (vestiare, spațiu administrativ, mobilier, 
echipament tehnic) se face pe baza procesului verbal-de predare primire semnat de persoana 
desemnata de primarie cu administrarea patioarului. 
ART.8. – Dotarea Patinoarul Artificial poate fi suplimentat sau completat prin achiziții, în 
condițiile legii.  
Bunurile mobile și imobile ce fac obiectul procesului-verbal de predare-primire încheiat rămân in 
proprietatea exclusivă a municipiul Tg. Secuiesc cu grija unui bun gospodar. 
Funcţionarea sau Programele derulate prin Patinoarul Artificial poate fi sprijinită de donații și 
sponsorizări, cu  respectarea dispozițiilor legale dacă nu sunt contrare obiectului de activitate. 
ART.9 . – Finanțarea Patinoarul Artificial se realizează din bugetul local, din venituri proprii și 
din alte surse, potrivit prevederilor legale în materie. 
ART. 10. – Preţurile și tarifele practicate pe Patinoarul Artificial se vor stabili şi modifica, în 
condițiile legii, și vor fi înaintate spre aprobare Consiliului local,  sumele încasate reprezentând 
venituri proprii ale bugetului local. 
Veniturile proprii vor fi utilizate conform legilor în vigoare. 
ART. 11. – Veniturile proprii se obțin din încasări din bilete de intrare, încasări rezultate din 
închirierea spatiului de gheata pentru diferite activităţi sportive, inchirieri de spati pentru prestari 
servicii de alimentatie publica, restaurante, precum si alte servicii.  
ART. 12. – Programele ce se organizează  se finanțează și se contabilizează de prin aparatul 
propriu al primariei municipiului Tg. Secuiesc. 
ART. 13. – Cheltuielile materiale se realizează în numele Primăriei Municipiului Tg. Secuiesc. 
ART. 14. – Pentru derularea Programelor se vor încheia contracte de închiriere (persoane fizice 
sau juridice), respectiv contracte de prestări servicii; 
ART.15. –Administrația publica locala poate susține material și financiar, singur sau în 
parteneriat, realizarea unor Programe și proiecte în legătură cu Patinoarul Artificial. 
 

 
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚII 

Patinoarul Artificial 
 

ART. 16. – Personalul pentru deservirea activităţilor la  Patinoarul Artificial este asigurată de 
aparatul propriu al primarului municipiului Tg. Secuiesc.  
ART. 17. – Personalul minim necesar funcţionării patinoarului este de minim 6 persoane, 1 
administrator, 3 muncitori mecanici şi 2 îngrijitori–casieri. Timpul de muncă a persoanelor ce 
asigură funcţionarea patinoarului va fi astfel stabilit ca să asigure funcţionarea zilnică a acesteia 
conform programului fără plata de ore suplimentare. 
ART. 18. - Personalul are următoarele atribuţii: 

 asigurarea bunei funcționări patinoarul artificial, în condițiile legii; 
 răspunde și veghează asupra respectării prezentului regulament, 
 răspunde de păstrarea ordinii  în colaborare cu angajatul firmei de paza, 
 asigura și răspunde de respectarea  curățeniei din incinta patinoarului, 
 răspunde de impunerea respectării programelor de activitate , 
 participa la refacerea gheții , 
 răspunde de vânzarea brațărilor de intrare, tine evidenta acestora, 
 răspunde de predarea zilnica a încasărilor,la persoana desemnata de primărie, 
 sesizează orice neregula constatata la șefii ierarhic superiori, 
 răspunde de respectarea normelor de protecția muncii și PSI, 
 răspunde de integritatea uneltelor și bunurilor care i-au fost predate . 



 efectuează  alte lucrări ajutătoare și de deservire  primite de la șefii ierarhic superiori sau 
ivite accidental care servesc buna funcționare a unității 

 respectă cu strictețe pentru buna funcționare a patinoarului și al aparaturii tehnice  
normele tehnologice ale aparaturii din dotare; 

ART.19. Personalul care deserveşte patinoarul este subordonat al primarului  municipiului Tg. 
Secuiesc.   
În sezonul de funcționare a patinoarului  personalul de deservire își desfășoară activitatea, de 
regulă, în ture. Desfășurarea activității este reglementată și de fișele  de post personalizate. 
ART.20 Patinoarul Artificial  funcţionează în timpul săptămânii, de regulă, între orele 6:30 şi 
23:00, iar în zilele de sămbătă şi duminică şi în sărbătorile legale între orele 8:00-22:00.  
     

CAPITOLUL IV. REGULI DE UTILIZARE 
 

ART. 21 Suprafața de gheață precum incinta interioară și exterioară a patinoarului poate fi 
folosit doar conform Regulamentului de ordine interioara. 
Utilizatorul patinoarului artificial nu poate încălca prevederile legale, regulamentele în vigoare, 
respectiv reglementările prevăzute în prezentul regulament. 
În vederea funcționării în siguranță, cei care intră pe teritoriul patinoarului artificial trebuie să 
respecte cererile, instrucțiunile și avertizările personalului care activează în incintă. 

 
A. REGULI GENERALE 

 
ART.22 Utilizarea patinoarului artificial se realizează numai pe propria răspundere, municipiul 
Tg. Secuiesc nu-și asumă răspunderea pentru accidentele care se întâmplă pe gheață sau în 
incinta sau în împrejurimile amplasamentului. 
ART.23  În timpul refacerii suprafeței de gheață intrarea pe gheaţă a persoanelor este strict 
interzisă. Dacă în acest interval de timp se află persoane neautorizate pe gheață, refacerea 
acesteia trebuie sistat sau oprit. 
ART.24 La activităţile sau competiţiile sportive au drept de acces la patinoar numai sportivii şi 
antrenorii acestora (maxim 3 persoane de echipă). 
Stationarea părinţilor şi însoţitorilor pe latura băncilor de rezervă este interzisă. Cei care încălcă 
această regulă vor fi evacuaţi de îndată de personalul patinoarului. 
Persoanele care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor nu pot intra pe teritoriul 
patinoarului. 
ART. 25 Fumatul în incinta şi în apropierea patinoarului este strict interzis! Fumatul este interzis 
şi pe întreaga arie îngrădită aferentă patinoarului. 
ART.26 Accesul animalelor este strict interzis. 
ART.27 Este interzis, pe teritoriul patinoarului, jocul cu mingea sau orice al sport a cărui 
practicare este inadecvată într-un patinoar. Fac excepţie activităţile sportive autorizate de către 
proprietar şi administrator pentru perioada estivală de funcţionare. 
ART.28 Este strict interzis accesul în patinoar cu patine cu rotile (role) și cu bicicleta. 
ART.29 Fără acordul conducerii, sunt interzise activitățile comerciale, de publicitate, de 
propagandă (afișe, bannere, pliante), jocurile de noroc, realizarea de materiale foto și video. 
ART.30 Este strict interzis accesul persoanelor neautorizate în zonele patinoarului unde există 
restricții marcate cu indicații specifice (în zonele cu acces interzis). 
ART.31 Publicul poate circula numai în locurile amenajate în acest sens, este periculoasă și strict 
interzis intrarea în locurile tehnice și operaționale. 
 ART.32  Administrația patinoarului nu-și  asumă răspunderea pentru obiectele de valoare lăsate 
în dulapuri, vestiare sau garderobă. 

 



 
B. REGULI REFERITOARE LA PATINAJUL PUBLIC 

 
ART.33 Pe perioada patinajului public, la intrarea în patinoar este obligatorie prezentarea 
brățării de acces sau a biletului de intrare, după caz. 
 ART.34 Pe suprafaţa de gheaţă este interzisă practicarea jocurilor de echipă (hochei, fotbal, etc.) 
și a patinajului cu patine de patinaj viteză. 
ART.35 În timpul patinajului public este interzis patinajul în sens opus, gruparea pe gheață, 
balansul printre ceilalți patinatori, blocarea patinajului. 
ART.36 În vederea menținerii ordinii, echipa de organizatori are dreptul de a lua măsuri pe 
întreg teritoriul patinoarului. Orice distrugere cauzată pe teritoriul patinoarului atrage după sine 
răspunderea materială. 
 ART.37 Este strict interzisă intrarea pe gheață cu pantofi, țigară, ambalaje din hârtie și plastic, 
pahare din plastic, petarde, artificii, cu orice bagaj (rucsac), cu bâte sau alte obiecte periculoase. 
ART.38 Pe durata patinajului public, numai persoanele autorizate se pot afla în zonele 
restricționate. În caz de accident este obligatorie realizarea unui proces-verbal de constatare sau 
sesizarea organelor competente după caz. 
ART.39 În timpul patinajului este asigurată trusa medicala de primul ajutor se afla în camera de 
prim ajutor.  
ART.40 În afară de zona de intrare pe gheată, publicul prezent pentru patinajul public se poate 
deplasa cu patine în zonele deschise circulației pentru public, doar cu protecția specială pentru 
lame (cu apărători pentru lame). În incinta patinoarului, cu patine, dar fără protecție pentru lamă, 
se poate circula numai în zonele unde există amplasat pe podea cauciuc special, în alte locuri 
acest lucru este strict interzis! 
În cazul nerespectării regulilor contravalorea cheltuielilor rezultate din repararea suprafețelor 
deteriorate va fi suportată de cel în cauză. 

 
C. REGULII REFERITOARE LA ÎNCHIRIEREA SUPRAFEȚEI DE GHEATA 

 
 ART.41 Este obligatorie respectarea perioadei de închiriere, este strict interzisă depășirea 
perioadei închiriate. 
Cu 5 minute înainte de terminarea perioadei de închiriere, primul sunet de clopot anunță 
apropierea terminării timpului, iar la cel de-al doilea sunet trebuie eliberată suprafața gheții.  
ART.42 În cazul activităţilor de pregătire sportivă, accesul în patinoar şi în vestiar are loc cu cel 
mult 20 de minute înaintea închirierii orei de gheaţă şi vestiarul va fi evacuat cel târziu după  
20 de minute de la terminarea orei de gheaţă. Pentru fiecare minut întârziere se va calcula un tarif 
suplimentar de 5 lei/minut până la 5 minute şi de 10 lei/minut după 5 minute de întârziere. 
În cazul competiţiilor sportive oficiale regulile privind accesul sportivilor şi antrenorilor în 
patinoar şi la vestiare vor fi stabilite de administratorul patinoarului după consultarea 
organizatorilor. 
 ART.43  Solicităm atenție sporită la închiderea robinetelor și a luminii, neglijarea acestor 
aspecte atrage după sine răspunderea materială. 
 ART.44 Cei care închiriază gheața trebuie să desemneze în scris acele persoane, care pe 
parcursul sezonului au dreptul să preia cheile vestiarelor. Persoana desemnată are dreptul la o 
cheie, eliberată de personalul patinoarului; persoana desemnată trebuie să confirme preluarea 
cheii cu semnătură și tot persoana respectivă trebuie să predea cheia la personalul patinoarului. 
Persoana care preia cheia este responsabilă în ceea ce privește obiectele plasate în vestiar. Cu 
ocazia antrenamentelor si/sau a meciurilor, se va preda personal de angajatul patinoarului catre 
reprezentantul chiriasului sau a antrenorului vestiarul si grupul sanitar aferent. Tot asa se va 
proceda si la terminarea perioadei inchiriate sau a meciului.  



ART.45 La intrarea în vestiar trebuie semnalate semnele de deteriorare, în caz contrar daunele 
vor fi suportate de către chiriaș. 
ART.46 La un antrenament, o echipă dispune de un singur vestiar. 
ART.47 Taxa de închiriere conține utilizarea unui singur vestiar şi a suprafeţei de gheaţă în stare 
refăcută. Ilumintaul artificial va fi pus în funcţiune de administrator doar dacă iluminatul natural 
este insuficient. 
ART.48 Pe timpul meciurilor și a antrenamentelor este interzisă prezența lângă mantinelă!  
ART.49 Pe timpul antrenamentelor pe gheață și pe uscat în incita patinoarului, prezența 
antrenorului este obligatorie. Strângerea echipamentelor revine în sarcina ultimei echipe care 
termină antrenamentul. 
ART.50 În patinoar pot fi organizate meciuri numai după un acord prealabil, iar pe timpul 
meciurilor, echipele sunt obligate să asigure asistență medicală. 
ART.51 Încălzirea pentru meciuri se poate efectua numai în locurile destinate acestei activități. 
ART.52 Nerespectarea prevederilor stabilite în regulament atrage după sine interdicția utilizării 
patinoarului. 
ART.53 Odată cu intrarea pe teritoriul patinoarului, se consideră acceptat în mod automat 
regulamentul de utilizare a Patinoarul Artificial din municipiul Tg. Secuiesc.   

 
CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

  
ART. 54. –  Prezentul Regulament a fost adoptat în ședința extraordinară din data de 29 

iunie 2017 al Consiliului Local al Municipiului Tg. Secuiesc, prin Hotărârea nr. 55/2017. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR 
 Szilveszter Szabolcs    Zátyi Andrei 

 


