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HOTĂRÂREA NR.169

din 28 noiembrie 2017
privind aprobarea asocierii între Oraşul Buftea şi S. C. General Public Serv S.A.
contractului de asociere

şi

încheierea

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi
Comercial, Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea Veniturilor şi Serviciul Juridic şi
Autoritate Tutelară;
•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
•Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
•Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
•A Avizul Comisiei Pentru Copii, Tineret, Sport şi Turism;
ln .conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (e) c;oroborat cu alin. (7) lit. (a) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă asocierea între Oraşul Buftea şi S.C. General Public Serv S.A, având ca

obiect exploatarea şi folosirea eficientă a patinoarului mobil artificial din Buftea, Piaţa Mihai
Eminescu nr. 1, judeţul Ilfov, pe perioada funcţionării acestuia, în sezonul rece 2017 - 2018.
Art.2. - Se aprobă Regulamentul privind exploatarea şi gestionarea
patinoarului mobil artificial din Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Ilfov,
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Se aprobă încheierea contractului de asociere între Oraşul Buftea
Public Serv S.A., prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta

eficientă
prevăzut

a
în

şi S.C. General
hotărâre.

Art.4. - Se desemnează domnii consilieri locali Romanescu Constantin, Stanciu Tănase,
Costache Marin din partea Consiliului Local Buftea, să facă parte din consiliul de administrare al
asocierii.
Art.5. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru

semnarea contractului de asociere ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei

hotărâri.

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului
oraşului

Buftea, s
îndeplinire, p.~
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: ·· r de specialitate, S. C. General Public Serv S.A, în vederea ducerii la
. .· ·. ~sate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 169128.11.2017

Piaţa

E-mail:

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE PENTRU PATINOARUL MOBIL ARTIFICIAL
CAP. I.

DISPOZIŢII

GENERALE

Art.1. Patinoarul mobil artificial din oraşul Buftea Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, jud. Ilfov
este o bază de sport şi agrement şi poate fi utilizat de orice persoană cu respectarea drepturilor
si obligatiile prevăzute în prezentul regulament.
Art. 2. Desfăşurarea activităţilor specifice pe patinoarul artificial sunt coordonate şi
gestionate S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A
Art. 3 Programul de funcţionare al patinoarului artificial este următorul:
a) Luni - Vineri : 10°0 - 22° 0
b) Sâmbătă- Duminică: 9° 0 - 23° 0
Art.4. Tariful de intrare este:
• Pentru persoane < 14 ani (inclusiv): intrarea este gratis
• Pentru persoane > 14 ani: intrarea este 10 lei.
(2) Tariful de închiriere a patinelor este de: 10 lei/oră.
(3) Tariful va fi achitat pentru o oră, indiferent dacă timpul petrecut pe patinoar sau
timpul de folosire a patinelor este o fracţiune dintr-o oră.
(4) Patinele nu se pot transmite de la un utilizator la altul, fiecare utilizator fiind obligat
să achite tariful pentru folosirea patinelor;
Art. 5. Plata se face pentru o oră, indiferent de ora la care se solicită accesul pe patinoar.
Nu se pot plăti fracţiuni de oră.
CAP. li. REGULI DE FOLOSIRE A PATINOARULUI

Art. 6 Patinajul se face pe risc propriu numai cu respectarea obligaţiilor stabilite.
(2) Administraţia patinoarului nu răspunde de eventualele accidentări ale patinatorilor.
(3) Intrarea pe patinoar se va face doar prin locurile special amenajate.
(4) Se va patina DOAR în sensul acelor de ceasornic dacă nu se indică altfel.
Art. 7. Pe perioada folosirii patinoarului se vor respecta cu stricteţe anunţurile şi
indicaţiile personalului care asigură funcţionarea patinoarului în scopul asigurării unei
desfăşurări ireproşabile a activităţii de patinaj şi asigurării siguranţei celorlalţi patinatori.
Art. 8. Copii cu vârsta mai mică de 5 ani au acces cu patine şi doar însoţiţi de persoane
care au echipament adecvat pentru patinaj.
Art. 9.Patinatorilor le este interzis urcarea pe mantinelă, spargerea gheţii în mod
intenţionat sau deteriorarea bannerelor publicitare.
Art. 10. Prin intrarea pe gheaţă, persoana în cauză, îşi exprimă implicit acceptul pentru
respectarea tuturor. regulilor de mai sus. Nerespectarea acestora poate duce la excluderea
persoanelor în cauză de pe patinoar, fără obligaţia returnării banilor.
(2) În cazul în care utilizatorul cade pe gheaţă în timpul orei de patinaj, trebuie să se
ridice de îndată şi să-şi fereasacă părţile corpului care ar putea fi rănite de coliziunea cu
alţi patinatori.
Art. 11. Însoţitorilor le este interzis:
a)Să se sprijine sau să depoziteze obiecte pe mantinelă;
b)Să aglomereze căile de deplasare a patinatorilor spre şi dinspre suprafaţa gheţii;

c) Să arunce cu bulgari sau alte obiecte în patinatori sau să poarte cu aceştia dialoguri cu

limbaj obscen;
arunce gunoaie la întâmplare (complexul este dotat cu recipient speciale pentru
depozitarea gunoaielor);
e)Să ofere patinatorilor peste mantinela diverse obiecte, mâncare, băuturi etc.
f) Să distragă atenţia patinatorilor (aceştia pot deveni victime ale accidentărilor).
d)Să

CAP. III. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE
ADMINISTRA TORULUI PA TINOARULU/

Art. 12. Drepturile Administratorului Patinoarului
a) Să impună un program de utilizare a patinoarului, tarif pentru închirierea patinelor şi tarif
pentru închirierea patinoarului;
b) Să impună reguli de folosire a patinoarului;
c) Sa încaseze contravaloarea închirierii patinelor puse la dispozitia utilizatorilor;
d) Să limiteze utilizatorilor accesul pe patinoar pentru siguranta acestora;
e) Să interzica accesul pe patinoar sau să limiteze timpul de folosire a patinoarului
utilizatorilor care nu îşi respectă obligaţiile prevăzute de prezentul regulament (în această
situaţie tariful achitat nu se restituie).
Art. 13. Obligaţiile Administratorului Patinoarului
a) De a afisa la loc vizibil regulile de folosire a patinoarului şi obligatiile utilizatorilor
patinoarului;
b) De a pune la dispoziţia utilizatorilor patine;
c) De a interzice intrarea pe patinoar a persoanelor fară patine şi a copiilor neînsoţiti de un
adult;
d) De a întreţine patinoarul şi de a asigura o suprafaţă a gheţii de calitate pentru desfăşurarea
în bune condiţii a activităţii;
e) De a asigura materiale de prim ajutor pe toata durata funcţionării patinoarului;
f) De a întreţine curăţenia drumurilor de acces către patinoar si din zona patinoarului;
g) De a afişa la loc vizibil programul de funcţionare, şi normele de PSI;
h) De a asigura un stingator pentru toata perioada de funcţionare a patinoarului;
j) De a asigura personal pentru supravegherea activităţilor desfăşurate pe patinoar.
CAP. III. DREPTURILE S/ OBLIGAŢIILE
UTILIZATOR/LOR PATINOARULUI

Art. 14. Drepturile Utilizatorilor:
a. De a închiria patinele pentru folosirea patinoarului;
b. De a li se elibera un document justificativ pentru tariful de închiriere a patinelor
tariful de intrare;
c. De a avea acces pe patinoar cu propriile patine;

şi

pentru

Art. 15. Obligaţiile Utilizatorilor:
a.Să respecte regulile de folosire a patinoarului; trebuie evitată atingerea cu mâna a lamelor
patinelor deoarece sunt foarte tăioase;
b. Sa folosească patinoarul numai cu patine;
c. Să achite tariful de intrare pe patinoar, indiferent daca timpul petrecut în interiorul
patinoarului este o fracţiune dintr-o ora;
d. Să achite contravaloarea patinelor pentru o ora, indiferent daca timpul petrecut în
interiorul patinoarului este o fracţiune dintr-o ora;
e. Să nu introducă în incinta patinoarului băuturi alcoolice, arme sau alte obiecte ce pot
periclita siguranţa celorlalţi participanţi la activitatea de patinaj.
f. Să patineze constant, fără viteză, într-o manieră care să nu pună în pericol securitatea
celorlalţi patinatori, fiind interzis patinajul în forţă, cu viteză sau balansul printre ceilalţi
patinatori;
g. Să nu practice sau să participe la orice joc care pune în pericol siguranţa celorlalţi
participanţi la activitatea de patinaj, fiind interzisă practicarea unor jocuri ("leapşa",
"trenuleţul", etc) în afara celor organizate;

h. Să nu poarte pe umeri, în braţe, în spate alte persoane (inclusiv copii), aparate foto, video,
genţi, etc., pe timpul patinajului;
i. Să nu introducă pe gheaţă pucuri de hochei sau orice alt obiect de joc, echipament şi/sau
accesoriu dacă nu fac obiectul unui concurs organizat;
j. Să nu arunce cu bulgări de zăpadă sau alte obiecte în incinta patinoarului sau în afara lui;
k. Să nu intre pe patinoar cu mâncare şi băuturi (acest lucru este permis numai în locurile
special amenajate, în afara suprafeţei de patinat);
l. Să nu intre pe patinoar în stare de ebrietate, dacă au consumat substanţe ce le pot afecta
echilibrul şi luciditatea;
m. Să nu fumeze pe suprafaţa gheţii.
n. Să nu folosească un limbaj obscen, să se poarte civilizat, să nu deterioreze bunurile cu care
este dotat patinoarul;
o. Să nu iasă cu patinele închiriate în afara zonei destinată patinajului;
p. Să nu manifeste o atitudinea ostilă, dispreţuitoare faţă de personalul patinoarului şi
indicaţiile acestuia;
q.Să nu arunce pe gheaţă gunoaie sau resturi menajere (sticle, ţigări, pungi, etc).
r. Să părăsească gheaţa cât mai rapid când se anunţă sfârşitul seriei de patinaj.
s. Să se poarte civilizat;
t. Să nu folosească telefoanele mobile pe timpul patinajului;
u. Să anunţe de îndată orice accidentare şi să părăseacă de îndată patinoarul;
v. Să ia măsuri corespunzătoare pentru siguranţa obiectelor persoanale;
CAP. IV DISPOZIŢII FINALE

Art.16. Nerespectarea prezentului regulament duce la evacuarea persoanei implicate, fără
restituirea sumelor încasate, şi ulterior, interzicerea accesului în incinta patinoarului pe o
perioada nedeterminată.
Art.17. Patinajul se face pe risc propriu. Administraţia patinoarului nu răspunde de eventualele
accidentări ale patinatorilor sau de orice prejudiciu material sau moral suferit în timpul
activităţii de patinaj.
Art. 18. Administraţia patinoarului nu răspunde de pierderile obiectelor personale.
Contrasemnează,
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