ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.

/2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a locurilor de
joacă şi agrement din municipiul Orăştie
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului nr.14353/06.11.2017,
- prevederile H.G nr.435/2010 privind regimul de introducere pe
piaŃă şi de exploatare a echipamentelor de agrement;
- prevederile O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane
şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile O.G nr.2/2001 privind regimul juridic contravenŃiilor, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.61/1991 privind sancŃionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republica,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind
transparenŃa decizională în administraŃia publică, republicată, precum şi ale art.36,
alin.(2), lit.”c” şi „d”, alin.(6), lit.”a”, pct.19, alin.(9) şi ale art.45, alin.(3) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă
şi agrement din municipiul Orăştie, acesta constituind anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- Serviciului PoliŃia Locală Orăştie;
- Mass-media locală.

IniŃiator,
Primar,
ing.Ovidiu Bălan

Vizat,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

PROIECT PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI UTILIZARE A
LOCURILOR DE JOACĂ ŞI AGREMENT DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE

I. Introducere
Art.1. Prezentele norme stabilesc obligaŃiile deŃinătorilor locurilor de joaca amplasate pe domeniul
public al municipiului Orăştie, precum si a beneficiarilor acestora.
Art.2. Prezentele norme au fost elaborate in baza următoarelor acte normative:
- H.G.nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piaŃa si de exploatare a echipamentelor
pentru agrement;
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităŃilor urbane si rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
II. DefiniŃii
a) echipament pentru agrement – orice utilaj instalaŃie sau dispozitiv acŃionat prin forŃa ori
greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, ce funcŃionează pe un amplasament
temporar ori definitiv si care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
b) echipament pentru spatii de joaca – echipament pentru agrement, acŃionat exclusiv prin
greutatea sau forŃa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spaŃiu
de joacă, temporar ori permanent;
c) spaŃiu de joaca – perimetru delimitat si amenajat pentru jocul copiilor, in care este instalat
cel puŃin un echipament pentru spatiile de joaca;
d) proprietarul spatiilor de joaca – Municipiul Orăştie;
e) administratorul spatiilor de joaca – Primăria Municipiului Orăştie
f) beneficiarii spatiilor de joaca – copii cu vârsta cuprinsa intre 2 – 14 ani cu sau fără
însoŃitori;
III. Regimul de funcŃionare
Art.3.(1) Administratorul spatiilor de joaca, indiferent daca spaŃiul de joaca se afla pe un
amplasament temporar sau permanent, trebuie sa asigure următoarele:
a) sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat in imediata apropiere a
echipamentelor cu privire la:
- datele de identificare ale deŃinătorului;
- modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizării;
- numerele de telefon, in caz de urgent, ale Salvării, Pompierilor, Politiei locale si ProtecŃiei
consumatorului;
b) amenajarea spatiilor de joaca cu echipamente si mobilier urban specific, realizat conform
normativelor in vigoare, astfel încât sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;
c) împrejmuirea spaŃiului de joaca;
d) luarea masurilor necesare reparării oricărei defecŃiuni constatate la echipamentele de
joaca, imediat ce se constata ca s-au produs;
e) verificarea spatiilor de joaca si primirea sesizărilor cetăŃenilor privind aceste spatii;
f) executarea lucrărilor de întreŃinere curenta;
g) numirea unui responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a echipamentelor din
dotarea locurilor de joaca;
h) întocmirea si tinerea la zi a unui registru de evidenta cu inspecŃia, lucrărilor de întreŃinere
şi reparaŃii;
i) accesul copiilor în spaŃiul de joaca este permis cu sau fără însoŃitori astfel:

- copii cu vârsta intre 2 si 7 ani trebuie obligatoriu însoŃiŃi de un adult sau o persoană cu
vârsta peste 14 ani;
- copii cu vârsta între 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la echipamentele acestora,
cu/fără însoŃitor adult.
(2) Programul de funcŃionare a spatiilor de joaca este, după cum urmează:
a) Pentru locurile de joaca amplasate in cartierele de locuinŃe:
- in perioada 01.03 – 30.09, intre orele 08.00-22.00
- in perioada 01.10 – 28.02, intre orele 08.00-21.00
b) Pentru locurile de joaca amplasate in parcuri;
- in perioada 01.03 – 30.09, intre orele 08.00-22.00
- in perioada 01.10 – 28.02, intre orele 08.00-21.00

IV. Regimul de exploatare a spatiilor de joaca pentru copii si a pieselor de mobilier urban
instalate pe domeniul public al Municipiului Orăştie
Art.4. Beneficiarilor/consumatorilor le este interzis :
1) utilizarea echipamentelor de către copiii nesupravegheaŃi, cu vârsta cuprinsa intre 2 si 7
ani;
2) utilizarea toboganului de către copiii cu vârsta mai mica de 2 ani si mai mare de 14 ani;
3) utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan;
4) căŃărarea copiilor pe structura echipamentelor de joaca;
5) folosirea locului de joaca de către copii a căror stare de sănătate nu permite accesul in
spaŃiul de joaca;
6) utilizarea toboganului când suprafaŃa de alunecare este acoperita cu gheata;
7) urcarea pe tobogan in sens invers coborârii;
8) folosirea focului deschis in apropierea echipamentelor;
9) folosirea echipamentelor defecte;
10) servirea mesei,sau alte alimente ori produse care ar putea conduce la murdărirea
spaŃiului sau echipamentelor, precum şi consumul de băuturi alcoolice în incinta locurilor de
joaca;
11) accesul persoanelor sub influenta băuturilor alcoolice, substanŃelor halucinogene;
12) consumarea alimentelor in timpul utilizării echipamentelor de joacă;
13) utilizarea leagănului sau balansoarului in picioare;
14) părăsirea scaunului leagănului sau balansoarului in timpul mişcării acestora;
15) intrarea in zona de acŃiune a leagănului sau rotativei când acestea se afla in mişcare;
16) supraaglomerarea spaŃiului de joacă cu alte persoane ce nu sunt însoŃitori ai copiilor;
17) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea aparatelor, echipamentelor de joacă,suprafeŃei
amenajate pentru locurile de joacă şi agrement precum şi a altor piese de mobilier urban
aflate în incinta.
18) accesul la locul de joaca cu, animale, biciclete, trotinete, role,skate-board-uri, scooter-e
electrice.
19) producerea de zgomot, prin strigăte şi larmă,utilizarea de orice alte mijloace sonore care
să deranjeze cetăŃenii sau de natură a tulbura ordinea publică.
20) scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe împrejmuire sau pe echipamentele din spatiile
de joacă;
21) folosirea spatiilor de joaca in afara programului de utilizare aprobat;
23) aruncarea obiectelor de la înălŃimea platformelor
24) fumatul în incinta spatiilor de joaca/agrement
25) accesul adulŃilor în echipamente
26) săritul de pe echipament

27) pătrunderea copiilor în spaŃiile de siguranŃa pe durata utilizării echipamentelor
28) aruncarea de resturi menajere,metalice cioburi de sticla sau spărturi de piatra in zonele
de coborâre.
Art.5 AtribuŃii ale Serviciului PoliŃiei Locale :
a) Urmareste integritatea bunurilor de pe terenul de joacă pentru copii.
b) Verifică indeplinirea normelor stabilite in prezentul regulament în timpul activităŃilor
specifice de patrulare.
c) Semestrial, Serviciul PoliŃia Locală şi persoanele desemnate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municiupiului Orăştie vor prezenta Primarului Municipului
Orăştie un raport privind modul de întrebuinŃare a terenurilor de joacă şi masurile luate
pentru folosirea incorecta a acestora .

V. SancŃiuni
Art.6. Încălcarea dispoziŃiilor prezentului regulament constituie contravenŃie, şi se sancŃionează
cu avertisment sau cu amenda de la 150 lei la 1000 lei, astfel :
a) Nerespectarea prevederilor art.4,pct.1),2),3),4),5),6),7),13),14),15), 19),23),26),27) cu
amenda de la 150-300 lei
b) Nerespectarea prevederilor art.4,pct.8),9),10),11),12),18),20),21),22),24) ,25),28) cu
amenda de la 200-400 RON
c) Nerespectarea prevederilor art.4, pct.17) cu amendă de la 500-1000 RON şi achitarea
contravalorii lucrărilor efectuate si materialelor utilizate pentru remedierea
defecŃiunilor produse.
Art.7 Constatarea si sancŃionarea contravenŃiilor prevăzute la art.6 se va face de către
persoanele împuternicite de Primar şi Politia locala a Municipiului Orăştie.
Art.8. In cazul in care faptele sunt săvârşite de minori sub 14 ani, amenda contravenŃională si
cheltuielile pentru refacerea/aducerea la starea iniŃială a bunurilor în cauza sunt suportate de
către părinŃi sau tutorii acestora.
Art.9. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.
Art.10. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 ore de la data încheierii
procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute in actul normativ, agentul constatator făcând menŃiune despre aceasta posibilitate in
procesul verbal.
Producerea de către copii a unor accidente ca urmare a comportamentului
necorespunzător sau a nerespectării prezentului regulament cade în responsabilitatea
însoŃitorilor sau a copiilor ce le-au produs

PRIMAR
Ing. Ovidiu Bălan

Avizat
pentru legalitate,
SECRETAR,
jr. Teodor Iordan

