
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 56/2017 

privind aprobarea Programului de Inițiere în disciplinele sportive de patinaj pe gheață la 
Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a d-lui primar cu privire la 

Programul de Inițiere în disciplinele sportive patinaj pe gheață la Patinoarul Artificial din 
municipiul Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere prevederile art. 3 lit. r şi art.13 alin. (2) a Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, modificată şi completată ulterior, respectiv art. 1, art. 2 şi art. 3 alin. (2) a Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.1 şi art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. (1) Se aprobă demararea programului de inițiere în disciplinele sportive patinaj 
pe gheață a copiilor care nu au împlinit vârsta de unsprezece ani din cadrul unităților de 
învățământ în parteneriat cu acestea. 

 
(2) În acest scop municipiul Târgu Secuiesc va semna câte un acord de parteneriat cu 

fiecare dintre unitățile de învățământ, care doresc să  participe la acest program. 
 
Art.2. (1) Inițierea în domeniul patinajului pe gheață are loc pe toată perioada anului 

școlar în zilele de lucru zilnic, de regulă, între orele 7,30 și 12,00 pe gheața Patinoarului 
Artificial din municipiul Târgu Secuiesc, sub îndrumarea unor antrenori de specialitate (patinaj 
artistic, patinaj viteză și hochei pe gheață). 

 
(2) Inițierea vizează copiii până la vârsta de 11 ani, adică cu precădere pe cei din 

clasele pregătitoare, clasa I și a IV-a. La cererea părinților, la această inițiere pot participa și 
grupe de copii din cadrul învățământului preșcolar. 

 
(3) Accesul la suprafața de gheață va fi asigurat de administratorul patinoarului și este 

permisă doar sub supravegherea specialiștilor îndrumători și numai cu condiția purtării 
echipamentului adecvat. 

 
(4) Asigurarea echipamentului adecvat, inclusiv a căștilor de protecție cade în sarcina 

părinților. 
 
(5) Inițierea se desfășoară sub îndrumarea specialiștilor conform regulii, un specialist 

la două clase, dar nu mai mult de 4 specialiști. Accesul pe gheață a părinților este interzis. 
 
(6) În scopul organizării eficiente a activității de inițiere, fiecărei școli gimnaziale i se 

va aloca o zi pe săptămână prin Dispoziție a primarului, emisă în termen de 30 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri. 

 
(7) Contribuția părinților la derularea acestei inițieri va fi de 3 RON /ocazie /copil pe 



 

 

bază de contract. Suma va fi încasată de reprezentantii Primarie Municipiului Târgu Secuiesc. 
(8) Instructajul cu regulile de protecţia muncii vor fi prelucrate părinţilor şi elevilor de 

către directorii unităților de învățământ. 
 
(9) Deplasarea de la și la unitățile de învățământ se va realizeaza în formă organizată, 

sub supravegherea învățătorilor claselor implicate, şi/sau a altor cadre didactice implicate. 
 
(10) Plata cu oră a îndrumatorilor specialiști implicați va fi asigurată din bugetul local 

pe bază de contract civil. 
 
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Administratorul 

patinoarului iar cu controlul executării se însărcinează primarul municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 29 iunie 2017 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Szilveszter Szabolcs    

        CONTRASEMNEAZĂ 
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