ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.

/2021

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE
ARENA PARK” din municipiul Orăștie
Consiliul local al municipiului Orăştie, Județul Hunedoara;
Analizând referatul de aprobare nr.2147/17.02.2021 al Primarului municipiului
Orăștie, dl ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea
adoptării unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului
„ORĂȘTIE ARENA PARK” din municipiul Orăștie.
În conformitate cu :
- prevederile H.G nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață și
de exploatare a echipamentelor de agrement;
- prevederile O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane şi
rurale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic contravențiilor, cu
modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare
a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.139, alin.(1) și
alin.(3), lit.”g”, art.196, alin.(1), lit.”a” și art.243, alin.(1), lit.”a” din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă Regulamentul de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE ARENA
PARK” din municipiul Orăștie, acesta constituind anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Primarul și Direcția Tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăștie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Direcției Tehnice;
- Serviciului Poliția Locală Orăștie;
- Mass-media locală.
Iniţiator,
PRIMAR,
ing.Ovidiu BĂLAN

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexă
la H.C.L nr. /2021

REGULAMENT
de funcționare a Parcului „ORĂȘTIE ARENA PARK” din
Municipiul ORĂȘTIE

Art.1 - INFORMAȚII GENERALE
1. Prezentul regulament se aplică tuturor parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de
agrement, odihnă și terenurilor de sport aflate în administrarea Municipiului Orăștie.
2. Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită
socială, a regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor
și echipamentelor din parcurile, locurile de joacă de odihnă și de agrement precum și de a
asigura folosirea în condiții de siguranță și de durată a locurilor de joacă pentru copii și a
terenurilor de sport amenajate în incinta ORĂȘTIE ARENA PARK.
3. Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile
în domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului respectiv, la regimul juridic
al contravențiilor.
Art.2 - DEFINIȚII, DESCRIERE
1. PARC – suprafața delimitata întins de teren, de utilitate publică, format dintr-un
cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate
activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație.
2. PARC CANIN ZONA 1 – spațiu special amenajat cu alei, destinat plimbării
câinilor, format dintr-o zonă gazonată completată cu arbori și flori ornamentale, bănci,
coșuri de gunoi, instalații de irigat și diverse echipamente pentru jocul cu cățeii.
3. PĂDURE PARC – ZONA 2, 3 – suprafața întinsă de teren gazonată, completată cu
arbori si arbuști, amenajată cu alei înierbate, bănci pentru odihnă, coșuri de gunoi,
instalații de irigat si iluminat.
4. ZONA RECREERE PENTRU COPII – ZONA 4 – spațiu special amenajat dotat
cu echipamente de joacă pentru copii, băncii pentru odihnă, coșuri de gunoi, cișmele,
instalații de iluminat.

5. ZONA SERVIT MASA ȘI FITNESS PENTRU ADULȚI – ZONA 5 – spațiu
amenajat într-o zonă gazonată și completată cu arbori, arbuști, alei înierbate, dotat cu
mese și bănci pentru servit masa, coșuri de gunoi, instalații de irigat și spațiu amenajat pe
tartan cu echipamente de fitness de exterior pentru adulți
6. ZONA DE SPORT EVENIMENTE ȘI RECREERE ZONA 6,7 – ZONA DE
SPORT este compusă dintr-o suprafață de teren denumită SKATEPARK, dotată cu
amenajări specifice acestui sport și un teren de sport multifuncțional, fotbal și tenis de
câmp cu suprafața din tartan și îngrădit cu stâlpi și plasă bordurată.
ZONA DE RECREERE - este o zonă gazonată dotată cu bănci de odihnă, coșuri
de gunoi, instalații de iluminat și o fântână arteziană.
ZONA DE EVENIMENTE – constă într-o suprafață de teren gazonată, dotată cu
bănci și coșuri de gunoi, instalație automată de irigat și iluminat în capătul căreia se află
o scenă acoperită, dotată cu echipamentele necesare desfășurării evenimentelor culturale
și artistice.
Art.3 - LEGISLAȚIE CONEXĂ
Acte normative conexe care au fost avute in vedere pentru elaborarea prezentului
regulament:
-

Legea nr. 286/2009 (actualizată) privind codul penal
Legea nr.61/1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată
Legea nr.24/2007 (republicată) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților.
H.G nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor pentru agrement.
O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare.
Prescripția tehnica PT R 19/2002 “ Cerințe tehnice de Securitate privind instalațiile și
echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor și a spațiilor de joacă.

Art.4 - ACCESUL ÎN INTERIORUL PARCULUI
a) accesul în interiorul parcurilor, locurilor de joacă, de odihnă și terenurilor de
sport este permis publicului numai în intervalul orar afișat la intrare, fiind gratuit
pentru toți utilizatorii.
b) accesul copiilor cu vârsta sub 10 ani neînsoțiți de părinți sau adulți este interzis.
c) utilizatorii trebuie să aibă o ținută și un comportament decent în conformitate cu
bunele moravuri și ordinea publică.
d) este interzis accesul în incinta parcului a persoanelor aflate sub influența
băuturilor alcoolice, etnobotanice sau a stupefiantelor.
e) este interzis accesul pe spațiile verzi integral sau parțial, cu excepția acelor zone
destinate recreerii și semnalizate ca atare.
f) este interzis accesul în parcelele florale sau arbuști.

g) este interzisă ruperea sau distrugerea arbuștilor, florilor și zonelor verzi
amenajate.
h) în zonele deschise permanent utilizatorii sunt obligați să se îndepărteze de
copaci și să nu se adăpostească sub vegetație în caz de furtună sau vreme rea.
i) parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport pot fi închise temporar atunci
când sunt anunțate alerte meteorologice sau ori de cate ori este nevoie când acest
lucru se impune.
j) pe spațiile verzi din parcuri și la locurile de joacă este interzis accesul cu
animale de companie, cu excepția câinilor de conducere care însoțesc utilizatorii
nevăzători sau aflați în scaune cu rotile, accesul fiind permis în zona special
amenajată, respectiv Parcul Canin.
k) câini clasificați ca fiind periculoși sunt supuși măsurilor restrictive în vigoare.
l) pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete este permisă doar pe alei,
cicliștii fiind obligați să acorde prioritate pietonilor, fără a stânjeni circulația
acestora.
m) folosirea patinelor cu rotile, rolelor, trotinete, haverboard, scutere nemotorizate
este permisă doar pe alei fără a stânjeni circulația pietonilor.
n) pentru siguranța utilizatorilor skateboarding-ul este permis numai în spațiile
special amenajate.
o) în interiorul locurilor de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu
rotile, role, haverboard, trotinete, scutere nemotorizate.
p) este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor cu excepția celor
autorizate, precum și a celor aflate în misiune.
Art.5 - JOCURI
a) utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă,
respectiv limita de vârstă și greutatea inscripționată de echipament sau panoul de
informare.
b) utilizatorii au obligația să folosească, echipamentele, mobilierul urban în funcție
de destinație fără al deteriora.
c) sunt interzise activitățile și jocurile care pot afecta liniștea și siguranța vizitatorilor,
deteriorarea plantațiilor, poluarea punctelor de apă.
d) în afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri
este interzisă, fiind permise jocuri cu baloane pentru copii, în zone îndepărtate de
plantații fragile.
e) practicarea jocurilor de noroc este strict interzisă.
Art.6 - ACTIVITĂȚI
 6.1. Spectacolele și evenimentele care se vor desfășura în incinta parcului sunt
supuse în prealabil autorizării de către Primăria Municipiului Orăștie.
 6.2. Desfășurarea oricăror activități comerciale în incinta Parcului este supusă
autorizării de către Primăria Municipiului Orăștie, lucru valabil pentru orice ofertă
de servicii gratuite sau cu plată (distribuire de pliante, propagandă indiferent de
formă)

 6.3 Organizarea de picnicuri este permisă doar în zonele special amenajate,
utilizatorii având obligația colectării deșeurilor și plasarea acestora în coșurile de
gunoi prevăzute în acest scop.
 6.4. Activități INTERZISE în incinta parcului :
introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a
combustibilului, precum și a substanțelor explozive sau radioactive.
este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se
deranjează liniștea publică.
incendierea echipamentelor din spațiile de joacă, a coșurilor pentru
gunoi, a băncilor sau utilizarea focului deschis.
vandalizarea spațiilor și echipamentelor prin zgâriere, scriere, vopsire,
murdărire cu orice substanță, demontare, mutare, rupere distrugere, a panourilor
informative, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban, a instalațiilor de irigat și
tehnice, precum și a materialului vegetal.
acoperirea afișajelor, panourilor existente cu diferite tipuri de anunțuri
publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffiti, vopsire, e.t.c.
fumatul la locurile de joacă și în apropierea copiilor.
consumul de alcool sau substanțe interzise
decojirea trunchiurilor arborilor și tăierea, ruperea de ramuri din
arbori și arbuști, prinderea, agățarea de corpuri străine pe trunchiul, ramurile arborilor,
precum și fixarea de reclame.
ruperea florilor din perimetrul spațiilor verzi, recoltarea de fructe,
muguri, cetină sau colectarea de plante medicinale și iarbă.
aruncarea de ambalaje, sticle, mucuri de țigări, semințe, precum și de
orice alte deșeuri.
urcarea pe bănci, scenă, pomi, stâlpi, porți și garduri.
intrarea pe suprafața de tartan (cauciuc) cu încălțăminte neadecvată
(tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea deteriora aceste suprafețe.
hrănirea animalelor fără stăpân și a pasărilor.
Art.7 - SANCȚIUNI
 7.1 În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute și
sancționate de actele normative menționate la art.3, reprezintă contravenții și se
sancționează cu amendă contravențională între 150-1000 lei și încălcarea
dispozițiilor din “Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă și
agrement din municipiul Orăștie” aprobat prin HCL Nr.249 / 2017.
 7.2 În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va
face mențiunea în procesul verbal de constatare a contravenției, iar valoarea
despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparații, recuperarea
prejudiciului urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale.
 7.3 Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art.6 se va face de
către persoanele împuternicite din cadrul UAT Municipiul Orăștie sau de către
Poliția Locală a Municipiului Orăștie.

 7.4 în cazul în care faptele sunt săvârșite de minori sub 14 ani, amenda
contravențională și cheltuielile pentru refacerea/aducerea la starea inițială a
bunurilor în cauză sunt suportate de către părinți sau tutorii acestora.

REGULAMENT
DE FUNCȚIONARE ZONA – “SERVIT MASA”

1.

DESCRIERE

Zona pentru servit masa se compune din 10 mese cu câte 2 bănci fiecare
amplasate într-o zonă cu compoziții vegetale menite a reface legătura între om și
natură și un mediu plăcut pentru socializare.
Mesele și băncile au fost amplasate într-o zonă gazonată cu alei înierbate
prevăzute cu plase pentru întărirea acestora în vederea circulației pietonale.
De asemenea în zonă au fost amplasate coșuri de gunoi pentru evitarea
aruncării deșeurilor, resturilor alimentare în zona verde.
2.

REGULI GENERALE

- utilizarea meselor și băncilor amplasate în această zonă este gratuită și
liberă numai în timpul programului de funcționare a parcului conform orarului
afișat.
- utilizarea zonei este permisă pentru activități de servit masa, picnicuri sau
socializare;
- după utilizare, locul în care s-a desfășurat activitatea trebuie lăsat curat și
nealterat;
3. ACTIVITĂȚI INTERZISE

aruncarea resturilor alimentare, ambalajelor, țigărilor, chibriturilor în
natură;

spălarea obiectelor folosite la această activitate în apele și cișmelele din
zonă;
 consumul de băuturi alcoolice;
 abandonarea obiectelor de orice fel în perimetrul zonei sau vecinătății;
 aprinderea focului și utilizarea de substanțe inflamabile;
 orice comportament distructiv (bătăi, injurii, urlete, etc.) aceste fapte
ducând la evacuarea persoanelor respective;
 zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanțe, demontarea
sau mutarea meselor și a băncilor

 urcarea cu picioarele pe mese sau bănci
 utilizarea aparatelor, echipamentelor audio cu un volum care poate fi
deranjant pentru ceilalți utilizatori
4. SANCȚIUNI
Prezentul regulament este parte integrantă din Regulamentul general de
funcționare al ORĂȘTIE ARENA PARK.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a Regulamentul
general de funcționare atrage după sine răspunderea materială, contravențională
sau penală după caz.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A TERENULUI DE SPORT DIN
ORĂȘTIE ARENA PARK

1. DISPOZIȚII GENERALE
Prezentul regulament este parte integrantă din Regulamentul general de
funcționare a parcului și stabilește raporturile dintre personalul din administrație și
utilizatori, privind utilizarea facilitaților terenului de sport, drepturile, obligațiile,
interdicțiile și sancțiunile ce pot fi aplicate utilizatorilor în scopul desfășurării
corespunzătoare a activităților sportive și de agreement, pentru ocrotirea sănătății lor,
precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive. Cunoașterea,
însușirea și respectarea regulamentului de ordine interioară al bazei sportive este
obligatorie pentru toate persoanele care o frecventează.
Terenul de sport multifuncțional este destinat practicări următoarelor sporturi :
fotbal, tenis, handbal.
2. ACCES
Art.1 - Accesul la terenul de sport se face pe baza unei programări și este gratuit în
intervalul de timp al programului de funcționare.
Art.2 - Copii sub vârsta de 14 ani trebuie sa fie însoțiți de adulți, părinți sau antrenori.
Art.3 - Programul de funcționare:
 în perioada 01.03- 31.10 Luni - Duminica între orele 8:00 – 22:00
 în perioada 01.11- 28.02 Luni - Duminica între orele 9:00 – 17:00
 Accesul poate fi limitat în zilele de sărbători legale stabilite prin lege și alte
zile stabilite de administrația parcului, aduse la cunoștință publică prin afișare sau
informare telefonică în cazul solicitării unei programări.

 Programarea trebuie sa fie făcută cu minim 24 de ore înainte și pentru
maxim 120 minute.
 Programarea unei rezervări se face de către administrator în registrul de
rezervări de la sediul din incinta parcului sau telefonic la numărul de telefon afișat în
zona terenului de sport.
3. OBLIGAȚII GENERALE
Art.4 - Persoanelor care folosesc facilitățile terenului de sport din incinta parcului
au următoarele obligații:
 să se prezinte cu echipament adecvat activității sportive, cu încălțăminte
si îmbrăcăminte sport, materiale de uz personal.
 să folosească dotările puse la dispoziție conform destinației acestora, să
nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare, obligându-se să plătească
contravaloarea acestora în cazul distrugerii lor.
 să nu pună în pericol viața sa și a celorlalți utilizatori aflați în incinta
terenului de sport în timpul practicării jocurilor sportive.
 să cunoască și să respecte Regulamentul de funcționare afișat la panoul
informativ.
 să urmeze indicațiile și recomandările persoanelor desemnate de
administrator cu atribuții de ordine, astfel încât să nu producă pagube sau să pună în pericol
viața sa și a celor din jur.
 să nu intre în incinta terenului de sport cu: animale de companie, arme
albe, arme de foc, arme cu gaz sau cu bile, explozibili, substanțe interzise de lege, băuturi
alcoolice, etnobotanice, substanțe psihotrope și/sau stupefiante, astfel cum sunt enumerate
în anexa nr.1 la LEGEA nr.339 din 29 noiembrie 2005, actualizată la data de 22 octombrie
2012.
 să nu intre în incinta bazei sportive dacă se află sub influența băuturilor
alcoolice sau a substanțelor psihotrope și/sau stupefiante, ori însoțit de copii minori sau
alte persoane, care pot să deranjeze activitatea celorlalți utilizatori sau să se expună unor
eventuale pericole prin folosirea fără supraveghere a dotărilor bazei sportive, purtând
responsabilitatea exclusivă asupra integrității fizice a acestora pe timpul prezenței în baza
sportivă.
 să respecte programările sale și ale celorlalți participanți la activitățile
sportive.
 să păstreze liniștea, curățenia și să respecte regulamentul de ordine
internă.
 să adopte un comportament civilizat față de ceilalți utilizatori ai bazei
sportive, să nu creeze stări tensionate între cei prezenți în incinta bazei sportive prin
adresarea de injurii sau calomnierea acestora
 să nu fumeze în incinta terenului de sport.
 să nu practice alte jocuri pe terenurile aflate în incinta bazei sportive,
decât cele conform destinației terenurilor.
 să poarte în incinta terenului de sport o ținută decentă și curată,
corespunzătoare activităților sportive desfășurate.

3. SANCȚIUNI
Art.5 - Însușirea oricăror bunuri din incinta parcului constituie furt și va fi tratat
potrivit reglementarilor legale în vigoare de către organele abilitate în drept.
Art.6 - Comportamentul indecent al utilizatorilor față de personalul angajat se
sancționează prin Proces verbal de contravenție, întocmit de autoritățile legale.
Art.7 - Distrugerea, deteriorarea bunurilor aflate în dotarea parcului se sancționează
cu amendă contravențională, dacă fapta nu constituie infracțiune, iar contravaloarea
bunurilor, lucrărilor de refacere se recuperează conform legii.
Art.8 - Administrația parcului are dreptul să recupereze prin orice mijloacele legale
costurile de reparație sau înlocuire a bunurilor distruse, totodată, accesul persoanelor în
cauza va fi definitiv interzis.
Art.9 - Încălcarea repetată a regulamentului de funcționare și a indicațiilor
personalului administrativ privind normele de curățenie și de conduită socială se
sancționează prin interzicerea accesului în incinta terenului de sport.
4. ALTE DISPOZIȚII
Art.10 - Administrația nu este răspunzătoare pentru obiectele personale ale
utilizatorilor lăsate, uitate, pierdute sau furate în incinta terenului de sport.
Art.11 - Administratorul are dreptul de a refuza accesul sau de a evacua din incinta
terenului de sport orice persoană care nu respectă aceste obligații sau manifestă un
comportament de natură să perturbe liniștea și activitatea altor utilizatori ai parcului.
Art.12 - Utilizarea dotărilor, mobilierului din incinta vestiarelor, dușurilor, toalete
se face cu responsabilitate fără a produce distrugeri sau degradări.
Art.13 - Purtarea tricoului în zonele publice este obligatorie.
Art.14 - Hainele de stradă nu vor fi permise în spațiile destinate activităților sportive.
Art.15 - Persoanele care folosesc dotările terenului de sport au obligația să se
comporte ca un bun utilizator.
Art.16 - Persoanele care totuși desfășoară acțiuni de distrugere sunt direct și solidar
responsabile de pagubele produse.
Art.17 - Pentru echipare/dezechipare utilizatorii bazei sportive pot avea acces la
vestiare, toalete, dușuri aflate în clădirea administrativă.
Art.18 - Este interzis accesul la vestiare al însoțitorilor, vizitatorilor sau a altor
persoane care participă la evenimente din incinta parcului.
Art.19 - Este interzis să se intervină la instalațiile electrice, apă, încălzire, nocturnă.
Art.20 - Perimetrul se află sub supraveghere video.
Art.21 - Administrația parcului și angajații săi nu vor fi făcuți responsabili sub
nicio formă pentru accidentările sau rănirile apărute ca urmare a practicării activităților
sportive.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A SKATEPARK-LUI
ORĂȘTIE ARENA PARK

CAP.1 DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 - În sensul prezentului regulament, prin Skatepark se înțelege suprafața de
teren din incinta Orăștie Arena Park cu dotările și utilitățile specifice, conținând rampe și
obstacole specifice desfășurării activităților de skateboarding cu diferite grade de
dificultate.
Art.2 - Utilizarea complexului este administrată de către Serviciul Public de
Gospodărire Comunală Orăștie.
Art.3, (1) - Accesul publicului și al utilizatorilor complexului este GRATUIT.
(2) Complexul este un loc public, accesul fiind asigurat cu respectarea nelimitată a
regulilor de securitate, conduită și respect reciproc, regăsite în prezentul regulament.
Art.4 - Cu acordul prealabil al administratorului, complexul poate găzdui organizarea
unor evenimente, cursuri sau competiții de profil, de către ONG-uri sau alte persoane
fizice și juridice. Organizatorul are obligația de a asigura în cadrul complexului servicii de
salubritate în timpul desfășurării evenimentului și după finalizarea acestuia (inclusiv
ridicarea deșeurilor) și de a asigura prezența pe timpul desfășurării evenimentului a unei
Ambulanțe și ale unor echipaje pentru păstrarea ordinii și liniștii publice.

CAP. II. OGBLIGAȚII GENERALE
Art.5 (1) - Utilizatorii skatepark-ului au următoarele obligații:
a) complexul este destinat exclusiv pentru skateboard, role, patine cu rotile, biciclete
BMX/MTB și trotinete (definite mai sus drept echipamente). Accesul cu ATV-uri,
mopede, motociclete sau alte autovehicule, indiferent de propulsie, pe suprafața
elementelor constructive și a pistelor destinate activității sportive este strict interzisă;
b) este interzisă utilizarea pistei în alte scopuri, utilizarea oricărui echipament
motorizat pe pistă sau a dispozitivelor de aruncare, lansare mingi, împușcare, etc.;
c) este restricționată utilizarea pistei pe vreme nefavorabilă (în prezența ploii, ceții,
zăpezii/gheții);
d) utilizatorii skatepark-ului sunt obligați să notifice personalul despre orice condiție
nesigură găsită în interiorul skatepark-ului;
e) este interzis accesul cu animale de companie, indiferent de fel sau mărime;
f) este interzisă murdărirea pistei sau depozitarea de obiecte diverse pe pistele din
interiorul skatepark-ului, aducerea și utilizarea obiectelor ascuțite, tăietoare, etc, care pot
produce leziuni;

g) consumul de alcool sau de substanțe halucinogene sau restricționate este interzis în
cadrul complexului. Totodată accesul este interzis persoanelor aflate în stare de
ebrietate și /sau sub influența unor substanțe care le pot afecta capacitățile motorii și /sau
cognitive;
h) este interzis orice comportament necivilizat (afișarea sau pronunțarea de mesaje
licențioase sau cu conotații sexuale, injurii, scandal, agresivitate, etc) — aceste fapte
ducând la sesizarea Poliției de către administratorul complexului și ulterior- la evacuarea
din complex a persoanei (persoanelor) implicate.
i) la exploatarea defectuoasă a bunurilor aparținând complexului sau în urma faptelor
de vandalism, la producerea de pagube, incendieri, distrugeri, persoanele stabilite ca fiind
vinovate vor suporta integral paguba produsă;
j) este interzisă aplicarea de graffiti în incinta skatepark-ului
k) este interzisă aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta
complexului;
l) responsabilitatea pierderi bagajelor, telefoanelor, portmoneelor, actelor sau
oricăror bunuri personale aparține în exclusivitate utilizatorilor complexului;
m) să respecte perioada și orarul de funcționare al complexului;
n) să-și însușească și să respecte Regulamentul de funcționare;
o) să respecte instrucțiunile verbale primite de la personalul care administrează
complexul;
p) să nu intervină la instalațiile electrice, apă, iluminat nocturn și alte instalații
electrice sau alte dotări anexe ale complexului.
q) este interzisă mutarea mobilierului urban amplasat în incinta complexului;
r) este interzisă afișarea pe panourile de informare, mobilier urban, spații
administrative sau alte zone din incinta complexului, de anunțuri publicitare, afișe, vopsire,
etc;
s) echipamentele utilizate trebuie să fie în bune condiții, să asigure protecție și să nu
uzeze pistele și celelalte bunuri din incinta complexului;
t) să folosească dotările puse la dispoziție conform destinației acestora, să nu le
deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare;
u) să nu perturbe activitatea celorlalți utilizatori ai complexului;
v) să nu pună în pericol viața sa sau a celorlalți utilizatori ai complexului în timpul
practicării activităților sportive.
Art.6 (1) - Administratorul zonelor special amenajate pentru activitățile sportive
specifice Skatepark-ului are următoarele obligații:
a) să se asigure că activitățile sportive specifice se desfășoară în incinta complexului
cu respectarea prezentului regulament și a legislației în vigoare;
b) să verifice zilnic zona în care se desfășoară activitățile sportive, prin forțe proprii
sau cu sprijinul Poliției Locale;
c) să asigure permanent serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate;

d) să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile
complexului, regulile privind desfășurarea activităților sportive, sancțiunile aplicabile în
cazul nerespectării regulilor și numerele de telefon utile;
e) să realizeze și să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor și un
punct de prim ajutor.
CAP. III. OBLIGAȚII SPECIFICE
Art.7. (1) Reguli generale
a) practicarea sportului în cadrul complexului se face pe propria răspundere în cazul
persoanelor majore și cu acordul reprezentantului legal în cazul persoanelor minore, iar
orice accidentare și / sau vătămare este vina exclusivă a practicantului.
b) întreaga răspundere privind siguranța minorilor și prezența acestora în locațiile
publice cade asupra reprezentantului legal al minorului, indiferent că acesta îl însoțește sau
nu pe minor;
c) vârsta minimă a utilizatorilor este de 6 ani;
d) componentele (elementele) complexului au fost dimensionate diferit, pentru diverse
grade de dificultate. Se recomandă ca fiecare utilizator să aleagă acele trasee și elemente,
a căror dificultate o consideră adecvată propriei capacitați sau experiențe;
e) practicarea sportului în cadrul complexului este permisă doar cu vestimentația și
protecțiile adecvate, respectiv cu echipament de protecție aflat în stare potrivită de
utilizare, constând cel puțin în cască, cotiere, genunchiere și mănuși . Echipamentul de
protecție trebuie purtat pe toată durata practicării activităților sportive în incinta
complexului;
f) este interzis utilizatorilor skatepark-ului să rămână pe pistă după căzătură, iar în
cazul în care leziunea este gravă, ceilalți utilizatorii vor solicita deîndată ajutor de
specialitate, apelând telefonic numărul de urgențe 112, totodată având obligația de a anunța
administratorul complexului;
g) practicanții pot servi băuturi răcoritoare și alimente doar in zona de odihnă
amenajată in incintă;
h) practicanții vor păstra curățenia în incintă și împrejurimi;
i) orice abatere de la regulile de mai sus și de la obligațiile generate se va semnala
administratorului complexului și autorităților după caz.
Art.8 - Administratorul complexului nu este responsabil sub nicio formă pentru
accidentările sau rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a utilizării complexului.
Participantul la activitățile sportive garantează că se afla într-o condiție medicală bună și
că este capabil de a utiliza în mod corespunzător propriul echipament, cât și bunurile din
incinta complexului. Administratorul nu este responsabil pentru niciun fel de accidentare
cauzată de folosirea echipamentelor, a componentelor (elementelor) complexului sau care
se datorează condiției fizice a utilizatorilor.
CAP. IV. SANCȚIUNI
Art.9 - Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine
răspunderea materială, contravențională sau penală după caz.

Art.10 (1) Pe lângă sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61/1991
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice, republicată constituie contravenție și se sancționează cu amendă
contravențională de la 200 lei - 1.000 lei următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite astfel
încât să fie considerate infracțiuni:
a) nerespectarea perioadei de funcționare și a orarului de funcționare al complexului;
b) utilizarea pistei în alte scopuri, utilizarea oricărui echipament motorizat pe pistă sau
a dispozitivelor de aruncare, lansare mingi, împușcare, etc;
c) accesul cu animale de companie indiferent de fel sau mărime;
d) murdărirea pistei sau depozitarea de diverse obiecte pe pistele din interiorul
complexului, introducerea și utilizarea obiecte lor ascuțite, tăietoare care pot produce
leziuni;
e) consumul de alcool sau substanțe halucinogene sau stupefiante;
f) accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate și/sau sub influența unor substanțe
care le pot afecta capacitățile motorii și/sau cognitive;
g) practicarea sportului în cadrul complexului fără vestimentația și protecția adecvată;
h) nerespectarea instrucțiunilor verbale primite de la personalul care administrează
complexul;
i) aplicarea de graffiti în incinta complexului.
j) aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta complexului;
k) utilizarea de echipamente sportive care nu sunt în condiții optime de funcționare în
măsura în care acestea afectează bunurile din incinta complexului;
l) accesul cu ATV-uri, mopede, motociclete sau alte autovehicule, indiferent de
propulsie, pe suprafața elementelor constructive și a pistelor destinate activității sportive.
(2) Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se constată prin
procese-verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale și se pot aplica
contravenienților, persoane fizice ori juridice.
(3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către administratorul
complexului sau agenți constatatori ai Poliției Locale a Municipiului Orăștie.
(4) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde mențiunile obligatorii ce
trebuie prevăzute conform O.G nr.2 /2001, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. V. DISPOZIȚII FINALE
Art.11 (1) Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu
dispozițiile legale în materie și se aprobă și se modifică prin hotărâre a Consiliului Local
al Municipiului Orăștie.
(2) Contravențiile constatate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public
și Privat se vor sancționa de către organele abilitate în acest sens, Serviciul Public de Poliția
Locală al Municipiului Orăștie, Poliția Municipiului Orăștie, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara.
(3) Perimetrul complexului este supravegheat video.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE LOC DE JOACĂ
Sunt strict interzise :
•
Accesul la locul de joacă cu animale de companie, biciclete, trotinete, role, skate-board-uri,
scooter-e electrice, hoverboards.
•
Utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan
•
Nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane
inscripționate pe fiecare echipament
•
Cățărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă
•
Urcarea pe tobogan în sens invers coborârii
•
Aruncarea obiectelor de la înălțimea platformelor
•
Aruncarea de resturi menajere, metalice, cioburi de sticlă, spărturi de piatră, sau orice obiecte
care ar răni utilizatorii
•
Folosirea echipamentelor defecte sau staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de
joacă. Utilizarea echipamentelor de joacă de către adulți și copii nesupravegheați
•
Consumarea de alimente ori alte produse care ar putea conduce la murdărirea spațiului sau
echipamentelor
•
Consumul băuturilor alcoolice sau a altor substanțe halucinogene
•
Accesul persoanelor sub influenta băuturilor alcoolice, substanțelor halucinogene
•
Fumatul în incinta spațiului de joacă
•
Utilizarea toboganului sau a balansoarului în picioare
•
Părăsirea scaunului leagănului sau balansoarului în timpul mișcării acestora, săritul de pe
echipamente
•
Intrarea în zona de acțiune a leagănului sau rotativei când acestea se află în mișcare
•
Pătrunderea în spațiile de siguranță pe durata utilizării echipamentelor
•
Utilizarea echipamentelor de către copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani nesupravegheați
de către părinți sau adulți
•
Utilizarea toboganului de către copii cu vârsta mai mică de 2 ani și mai mare de 14 ani.

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE ECHIPAMENTE FITNESS
Reguli generale
 Prezentul regulament de funcționare este stabilit pentru efectuarea în bune condiții a
activităților de fitness pentru ocrotirea sănătății persoanelor, pentru protejarea bunurilor, precum și
în scopul respectării ordinii și curățeniei.
 Accesul la echipamentele de fitness este liber și gratuit pentru toți utilizatorii care au
împlinit vârsta de 14 ani și a căror stare de sănătate permite efectuarea de exerciții fizice, utilizarea
aparatelor făcându-se pe propria răspundere.
 Este permis accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, dacă sunt însoțite de
părinți sau antrenori personali.
 Accesul este permis numai cu echipament de sport și încălțăminte adecvată, pentru a nu
exista riscul producerii unor accidente sau traumatisme corporale.
 Administrația parcului nu își asumă răspunderea pentru eventualele accidente petrecute în
timpul utilizării aparatelor, în caz de utilizare necorespunzătoare sau pentru starea de sănătate a
utilizatorului.

 Utilizatorii au obligația să nu deterioreze echipamentele sau să le aducă în stare de
nefuncționare, obligându-se să plătească contravaloarea acestora în cazul distrugerii lor.
 Utilizatorii au obligația să aibă un comportament decent, civilizat, fără a deranja activitatea
celorlalți utilizatori.
 Este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor
halucinogene.
 Este interzis accesul cu animale de companie.
 Este interzis fumatul, consumul de produse alimentare și băuturi alcoolice.
 Este interzisă utilizarea necorespunzătoare a aparatelor, a zgârierii, demontării, murdăririi
acestora

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE PARC CANIN

PARC CANIN – zona publică împrejmuită, amenajată și pusă la dispoziție de către
municipalitate, proprietarilor de câini pentru plimbarea și socializarea câinilor. În incinta
zonei este permisă mișcarea libera a câinilor fără lesă sub atenta supraveghere a
proprietarilor.
REGULI GENERALE
1. ACCESUL ÎN PARC
 Accesul este permis tuturor câinilor cu condiția ca aceștia să fie însoțiți
de proprietari sau de o persoană desemnată de proprietar.
 Este obligatoriu ca persoanele care însoțesc câini sa aibă vârsta minimă
de 18 ani.
 Este obligatoriu ca proprietarul câinelui să aibă Carnet de sănătate al
fiecărui câine cu vaccinurile și tratamentele la zi.
 Accesul copiilor sub 14 ani este permis numai cu un adult însoțitor
 Pentru siguranța și buna desfășurare a activităților, fiecare proprietar
poate să intre în parc cu maxim doi câini.
 La intrarea/ ieșirea din parc, ușa se va închide obligatoriu după intrarea/
ieșirea fiecărui câine.
 În interiorul parcului fiecare câine va purta obligatoriu zgardă.
 În incinta parcului câini din rasele considerate periculoase PitBull,
Boerbul, Bandog, si metisii lor, Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire
Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro,
Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso și metisii lor, conform OG nr.55/2002 vor
purta obligatoriu botniță.
 Câinii trebuie supravegheați și menținuți sub control permanent de către
însoțitor.



Pentru siguranța tuturor utilizatorilor aveți obligația să puneți lesa
câinelui și să părăsiți parcul imediat ce acesta arată o atitudine agresivă față
de un alt câine sau persoană aflată în parc.
 Însoțitorii câinilor trebuie să aibă în permanență la îndemână o lesă și
pungi pentru colectarea fecalelor, având obligația să adune imediat toate rezidiurile
produse de câine.
 Utilizatorii parcului și însoțitorii câinilor își asumă toate riscurile folosirii
acestui parc.
 Intrarea în parc presupune cunoașterea și agrearea prezentului
regulament.
2. RESTRICȚII ÎN INTERIORUL PARCULUI
 Este interzis accesul câinilor agresivi indiferent de rasă sau dimensiune.
 Nu este permis accesul câinilor bolnavi și al cățelelor în călduri.
 Nu este permisă intrarea unei persoane cu mai mult de doi câini.
 Nu este permis consumul alimentelor, al băuturilor alcoolice și fumatul în
incinta parcului.
 Nu este permis accesul copiilor sub vârsta de 14 ani neînsoțiți de un adult.
 Nu este permisă toaletarea câinilor în incinta parcului - tuns, periat, spălat etc.
 Nu sunt permise activitățile de dresaj, hrănirea câinilor, utilizarea jucăriilor
pentru câini, sau desfășurarea altor activități care ar putea crea competiție între câini.
3. SANCȚIUNI

Reprezentanți autorităților de control pot efectua controale și să aplice
amenzi contravenționale în cazul în care aceste spații vor fi utilizate fără respectarea
regulamentelor stabilite.

Nerespectarea regulamentului de funcționare poate conduce la
interzicerea dreptului de a utiliza acest parc. Administrația parcului prin reprezentantul
desemnat are dreptul de a interzice accesul în parc persoanelor care încalcă regulamentul
cât și câinilor care au dovedit comportament agresiv.

Proprietari și/ sau însoțitorii câinilor sunt direct răspunzători de
acțiunile câinilor din incinta parcului și de eventualele daune provocate, răspunzând
conform legislației in vigoare.

