
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: amenajare patinoar în oraşul Balş 
 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2010,  
 Având în vedere: 

-     raportul nr. 13409/27.12.2010 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
-     disp. art. 10, 11 şi 81 din Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului; 
- Raportul nr. 234/28.12.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 şi 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1.  Se aprobă amenajarea unui patinoar pe platoul Casei Tineretului din centrul oraşului 
Balş, pentru perioada 25.12.2010-25.01.2011. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul şi Programul de desfăşurare ale patinoarului prevăzut la art. 1, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Oficiului Juridic pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Olt. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PÎRVECI COSMINA DENISA 
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Anexă la HCL Balş nr. 125/28.12.2010 
 
 

Regulamentul Patinoarului Tektonik Ice 
 

Patinoarul Tektonik Ice  este o baza de sport si agrement. 
Va rugam sa folositi patinoarul  respectand indicatiile inscrise mai jos: 
- Patinajul se face pe risc propriu. Administratia patinoarului nu raspunde de eventualele accidentari ale patinatorilor. . 
Răspunderea pentru integritatea corporală revine exclusiv patinatorilor. 
- Va rugam sa respectati cu strictete anunturile si indicatiile personalului care asigura functionarea patinoarului. 
- In scopul asigurarii unei desfasurari ireprosabile a activitatii de patinaj precum si a sigurantei dvs pe gheata  

- Prin intrarea pe gheaţă, persoana în cauză, işi exprimă implicit acceptul pentru respectarea 
tuturor regulilor de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la excluderea persoanelor în 
cauză de pe patinoar..  
 

- Este interzis: 
-  Patinatorilor  

o 1. Intrarea pe gheata fara patine.  
o 2. Patinajul intr-o maniera care poate pune in pericol securitatea celorlalti patinatori.  
o 3. Patinajul in forta, cu viteza sau balansul printre ceilalti patinatori.  
o 4. Practicarea unor jocuri ("leapsa", "trenuletul", etc) in afara celor organizate.  
o 5. Purtarea pe umeri, in brate, in spate a altor persoane (inclusiv copii), aparate foto, video, genti, etc, pe 

timpul patinajului.  
o 6. Introducerea pe gheata a pucurilor de hokey sau a altor echipamente si accesorii daca nu fac obiectul 

unui concurs organizat.  
o 7. Aruncarea cu bulgari de zapada sau alte obiecte in incinta patinoarului sau in afara lui.  
o 8. Accesul cu mancare si bauturi de orice fel pe suprafata ghetii (acest lucru este permis numai in locurile 

special amenajate, in afara suprafetei de patinat).  
o 9. Accesul persoanelor in stare de ebrietate, care au consumat substante ce le pot afecta echilibrul si 

luciditatea.  
o 10. Fumatul pe suprafata ghetii. Fumatul in incinta patinoarului este permis numai in locuri (usor vizibile) 

special amenajate.  
o 11. Introducerea in incinta patinoarului a bauturilor alcoolice, armelor sau a altor obiecte ce pot periclita 

siguranta celorlalti participanti la agrement.  
o 12. Folosirea unui limbaj obscen (riscati evacuarea din incinta complexului).  
o 13. Iesirea cu patinele in afara covorului de cauciuc.  
o 14. Atitudinea ostila, dispretuitoare vis-a-vis de personalul patinoarului si indicatiile acestuia.  
o 15. Sa arunce pe gheata gunoaie sau resturi menajere (sticle, tigari, pungi, etc).  

• Insotitorilor  
o 1. Sa se sprijine sau sa depoziteze obiecte pe mantinela  
o 2. Sa fumeze in afara locurilor amenajate special  
o 3. Sa arunce cu bulgari sau alte obiecte in patinatori sau sa poarte cu acestia dialoguri cu limbaj obscen  
o 4. Sa arunce gunoaie la intamplare (platoul este dotat cu recipiente speciale pentru depozitarea gunoaielor)  
o 5. Sa ofere patinatorilor peste mantinela diverse obiecte, mancare, bauturi etc  
o 6. Sa aglomereze locurile de acces spre si dinspre suprafata de patinat  

Recomandari:  

• Patinatorilor  
o 1. Purtati--va civilizat! nu deteriorati bunurile cu care este dotat patinoarul!  
o 2. Nu folositi telefoanele mobile pe timpul patinajului! va pot distrage atentia si genera accidentarea dvs.  
o 3. In cazul in care cadeti pe gheata in timpul seriei de patinaj, grabiti-va sa va ridicati si sa va feriti partile 

corpului care ar putea fi ranite de coliziunea cu alti patinatori !  
o 4. Lamele patinelor sunt foarte taioase! nu le atingeti cu mana!  
o 5. Patinati in sens invers acelor de ceasornic!  
o 6. Respectati, pentru siguranta dvs., anunturile si indicatiile facute de personalul patinoarului!  



o 7. In caz de accidentare, anuntati imediat personalul patinoarului.  
o 8. Va rugam sa parasiti patinoarul in ordine si cat mai repede atunci cand se anunta sfarsitul seriei de 

patinaj.  
o 9. Accesul persoanelor in stare de ebrietate, sau care au consumat substante ce le pot afecta echilibrul si 

luciditatea, este interzisă. 
• Insotitorilor  

o 1. Nu aglomerati caile de deplasare a patinatorilor spre si dinspre suprafata ghetii!  
o 2. Nu distrageti atentia patinatorilor! acestia pot deveni victime ale accidentarilor.  
o 3. Pentru supravegherea copiilor dvs nu  va sprijiniti pe mantinela  

 
Atentie! Va rugam sa anuntati imediat paza sau personalul patinoarului despre orice incalcare a acestui regulament!  
 
Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea persoanei implicate, atat de pe gheata cat si din incinta patinoarului si, 
ulterior, interzicerea accesului in complex pe o perioada nedeterminata.  
 
 

 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE 
 
 

 Accesul pe patinoar se va face în serii, în următoarele intervale orare: 
 

- 12:00 – 13:00; 
- 13:30 – 14:30; 
- 15:00 – 16:00; 
- 16:30 – 17:30; 
- 18:00 – 19:00; 
- 19:30 – 20:30; 
- 21:00 – 22:00. 

 
TARIF PERCEPUT 

 
 Tariful este de 5 lei/persoană/oră, reprezentând patinaj, chirie şi ascuţit patine. 
 Închirierea patinelor se face pe bază de CI/BI, permis de conducere sau paşaport. 
Elevii cu vârstă sub 14 ani pot închiria şi pe baza carnetului de elev. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PÎRVECI COSMINA DENISA 

  
 


