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RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE ŞI UTILIZARE A LOCURILOR DE JOACĂ ŞI AGREMENT DIN
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
Asigurarea şi păstrarea curăteniei, ordinii pe teritoriul Municipiului Orăştie, în speŃa pe
amplasamentul pe care a fost reamenajat locul de joacă din vecinătatea Bisericii GrecoCatolice de pe strada Pricazului nr.74, întreŃinerea, repararea şi buna funcŃionare a
echipamentelor de joacă/echipamentelor de agrement (fitness), respectarea normelor
privind igiena şi starea de curăŃenie a amplasamentelor in cauză, constituie o obligaŃie
fundamentala a autorităŃilor administraŃiei publice locale, în timp ce menŃinerea integrităŃii
echipamentelor de joacă/echipamentelor de agrement(fitness) şi păstrarea curăŃeniei
reprezintă o obligaŃie a locuitorilor Municipiului Orăştie.
OrdonanŃa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale,
stabileşte obligaŃiile şi răspunderile care revin autorităŃilor administraŃiei publice locale, a
instituŃiilor publice, societăŃilor comerciale şi a altor persoane juridice, precum şi a
cetăŃenilor, pentru buna gospodărire a municipiului, pentru instaurarea unui climat de
ordine şi curăŃenie pe teritoriul acestuia.
În scopul asigurării unor masuri de informare a utilizatorilor spaŃiilor de joacă şi agrement,
a prevenirii producerii unor defecŃiuni, a prevenirii distrugerii/vandalizării echipamentelor
cu care acestea sunt dotate şi al menŃinerii unor condiŃii optime de utilizare, consideram ca
este necesară aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de
joacă şi agrement din Municipiului Orăştie.
Regulamentul propus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local stabileşte atât obligaŃiile
Municipiului Orăştie în calitate de proprietar, a Primăriei Municipiului Orăştie în calitate de
administrator, cât şi a beneficiarilor (utilizatorilor) spaŃiilor de joacă şi agrement, amplasate
pe domeniul public al Municipiului Orăştie.
Nerespectarea obligaŃilor şi responsabilităŃilor stabilite prin regulament, atrage
răspunderea materială şi contravenŃională după caz a persoanelor vinovate care se vor
sancŃiona potrivit prevederilor prezentului Regulament.
Pentru a oferi copiilor din Municipiul Orăştie locuri de joacă bine întreŃinute şi dotate unde
sa îşi poată petrece timpul în mod plăcut şi în siguranŃă,considerăm oportună aprobarea
acestui regulament.
FaŃă de cele prezentate, susŃinem proiectul de hotărâre iniŃiat de către Primarul
Municipiului Orăştie, care poate fi aprobat în forma prezentată.
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