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RAPORT 

La proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a parcului 
„ORASTIE ARENA PARK” din Municipiul Orastie 

 
 

 Lucrarile la obiectivul de investitii „AMENAJAREA DE SPAȚII VERZI PUBLICE 
CU ACCES NELIMITAT ÎN ZONA URBANĂ DEGRADATĂ „STADION 
MECANICA” DIN MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA” format din cele 
doua componente, strada Targului si parc, au fost finalizate si receptionate in data de 
15.02.2021. 
 Prin hotararea nr. 104/2020 a fost atribuita denumirea „ORASTIE ARENA PARK” 
parcului situat pe strada Targului din Municipiul Orastie. Aici au fost amenajate zone verzi 
constand in parc si gradina cu alei pentru accesul nelimitat al publicului. 

Amenajarea s-a facut prin compartimentare in 7 zone astfel: 
- Zona 1 – parc canin 
- Zona 2, 3 – padure parc 
- Zona 4 – recreere pentru copii 
- Zona 5 – servit masa si fitness pentru adulti 
- Zona 6, 7 – sport, evenimente si recreere 
Pentru buna desfasurare a activitatilor in cadrul „ORASTIE ARENA PARK” este 

necesara adoptarea unui regulament de functionare general cat si pe fiecare zona in parte in 
baza carora se stabilesc conditiile in vederea bunei functionari cat si pentru a preintampina 
eventualele accidente, distrugeri, pagube, comportament neadecvat, etc. 

Fata de cele prezentate mai sus supunem dezbaterii Consiliului Local al Municipiului 
Orastie proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentelor de functionare astfel: 

1. REGULAMENT GENERAL 
2. REGULAMENT ZONA DE SERVIT MASA 
3. REGULAMENT LOC DE JOACA PENTRU COPII 
4. REGULAMENT TEREN SPORT 
5. REGULAMENT ZONA FITNESS 
6. REGULAMENT SKATEPARK 
7. REGULAMENT PARC CANIN 
Aceste regulamente au fost intocmite in conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, republicată, și ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, și în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.”c” și ”d”, ale 
alin. (6) lit. „a”, pct. 5 și 6, precum și ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  . 
 În concluzie proiectul de hotărâre menţionat este oportun şi legal şi se poate adopta în 
forma prezentată. 
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