
Planul de acțiune 

1. Invitarea asistentei școlii pentru a prezenta elevilor importanța sportului în dezvoltarea 

adolescențiilor.  

2. Invitarea Doamnei Bănică Maria, antrenoare de handbal, pentru motivarea copiilor de a face mai 

multă mișcare.  

3. Aplicarea de chestionare și vizitarea terenurilor de sport existente în localitate.  

4. Scrisoare oficială trimisă Consiliului Local Murfatlar. 

 5. Prezentare publică a proiectului în fața elevilor de la clasa a VII-a A.  

6. Prezentarea publică în fața primarului Valentin Saghiu și a Consilierilor Local. 

În atenția 

Primăriei Orașului Murfatlar, Domnului Primar Valentin Saghiu 

Consiliului Local al Orașului Murfatlar , Domnilor și Doamnelor Consilieri Locali 

  

 MEMORIU 

către autoritățile publice locale privind 

Taxele percepute pentru accesul adolescenților pe terenurile de sport din localitate 

  

Murfatlar, 21.11.2018 

  

  

  Elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială “Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar, în 

cadrul Proiectului Cetățeanul derulat în cursul orelor de Cultură Civică, vă aducem la 

cunoștință faptul că am identificat în localitate mai multe probleme care îi afectează pe 

locuitori. Dintre acestea, noi, elevii clasei a VII-a B considerăm, în acest moment, că de 

interes pentru vârsta noastră este  nevoia de a petrece timpul în aer liber și de a face mișcare. 

 Este dovedit faptul  că sportul și mișcarea în aer liber duc la întărirea sănătății, 

perfecționează calitățile fizice și psihice, consolidează puterea de muncă fizică și intelectuală. 

  Cum bine știți, nu putem alerga sau desfășura diverse sporturi în parcuri pe alei și 

nici la locurile de joacă, deoarece aceste se adresează unor alte categorii de vârstă. Astfel 

considerăm că potrivite pentru vârsta noastră 13-14 ani sunt terenurile de sport amenajate în 

localitate. Vrem să vă semnalăm faptul că taxele percepute pentru accesul pe aceste terenuri 

sunt prea mari pentru posibilitățile materiale ale adolescenților, astfel că, așa cum am 

constatat la fața locului, pe aceste terenuri desfășoară activități sportive adulții, unii chiar 

veniți din localități învecinate. Ca urmare scopul pentru care acestea au fost înființate, 

respectiv dezvoltarea unui stil de viață sănătos pentru tinerii din Murfatlar, este atins doar 

parțial și că, în cea mai mare parte a timpului, terenurile sunt închise.  

 Solicităm, prin prezentul memoriu, micșorarea taxei de acces pe terenuri pentru 

grupurile de adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani.  

 Ne întemeiem solicitarea pe prevederile art. 36 din  Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, în care  sunt stabilite  competențele  Consiliului local pentru 



furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația, sănătatea, cultura, tineretul,  

sportul. 

 Avem convingerea că vă veți apleca asupra solicitării nostre și că veți face tot ceea ce 

vă stă în putere, în limitele legii, pentru  a  sprijini  și  încuraja  acest  demers  al  copiilor  

comunității  pe  care  o  conduceți. 
 

  

Semnatari: 

Elevii clasei a VII-a B 

Școala Gimnazială “Adrian V. Rădulescu”, Murfatlar 
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