ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 66 din 27.05.2016
privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din
Comuna Dudeștii Noi
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), art. 858,-860, din Noul Codul civil,
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
d) Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/2008 cu modificările și
completările ulterioare,
e) Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare
f) Hotararea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si
exploatare a echipamentelor pentru agreement
g) Prescriptia tehnica PT R 19/2002 “Cerinte tehnice de securitate privind instalatiile
si echipamentele montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractie si a spatiilor de joaca”.
h) Ordinul 501/2004 privind modificarea si completarea PT R 19/2002.
i) Ordinul 4/2006 privind modificarea si completarea PT R 19/2002.
j) Ordinul 536/1997 privind normele de igiena si recomandari privind modul de viata
al populatiei
k) Ordonanta Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
l) Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 6605/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 6604/2016,
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c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, ale Consiliului
Local al Comunei Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă
din Comuna Dudeștii Noi prevăzut în anexă, care face parte integrantă din hotărâre.
(2) Regulamentul va fi afișat la intrarea locurilor de joacă din comuna Dudeștii Noi
Art. 2. - Se însărcinează primarul comunei Dudeștii Noi cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Maria CÎRJĂ

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F2/A1
LL/LL
EX.4

2

Anexa
la H.C.L. nr.66. din 27.05.2016
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A LOCURILOR DE JOACĂ
DIN COMUNA DUDEȘTII NOI
Art. 1. Prezentul regulament stabileste atat obligatiile proprietarului, Comuna Dudestii noi,
cat si beneficiarilor spatiilor de joaca, amplasate pe domeniul public al comunei.
Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborate in baza urmatoarelor acte normative:
- Hotararea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si exploatare a
echipamentelor pentru agrement.
- Prescriptia tehnica PT R 19/2002 “Cerinte tehnice de securitate privind instalatiile si
echipamentele montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractie si a spatiilor de joaca”.
- Ordinul 501/2004 privind modificarea si completarea PT R 19/2002.
- Ordinul 4/2006 privind modificarea si completarea PT R 19/2002.
- Ordinul 536/1997 privind normele de igiena si recomandari privind modul de viata al
populatiei.
- Ordonanta Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
- Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor.
- Legea 215/2001 privind legea administratiei publice locale.
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea si folosinta in conditii
corespunzatoare si de durata, a locurilor de joaca amenajate in Comuna Dudestii noi.
Art. 3. (1)Spatiile de joaca se utilizeaza gratuit de catre toti beneficiarii(utilizatorii).
(2) Echipamentele cu care sunt dotate spatiile de joaca sunt destinate copiilor cu varsta
cuprinsa intre 2 – 14 ani.
(3) Greutatea corporala maxima admisa este de 54Kg.
(4) Accesul copiilor in spatiul de joaca este permis cu sau fara insotitori, astfel:
a. copiii cu varsta intre 2 si 7 ani trebuie obligatoriu insotiti de un adult sau de o persoana cu
varsta de peste 14 ani.
b. copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la echipamentele
acestora, si / fara insotitor adult.
c. copiii cu dizabilitati au acces in incinta spatiilor de joaca pentru utilizarea echipamentelor
din dotare numai sub supravegherea insotitorilor adulti.
(5) In incita spatiilor de joaca sunt interzise urmatoarele:
a. Utilizarea echipamentelor din dotarea spatiilor de joaca de catre personae adulte.
b. Escaladarea structurilor din lemn si a celor din poliesteri armati cu fibra de sticla,cu
exceptia celor destinate escaladelor.
c. Folosirea echipamentelor defecte.
d. Consumul de bauturi alcoolice in perimetrul spatiilor de joaca.
e. Folosirea de catre adulti a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei.
f. Sa se arunce gunoaie, reziduri, ambalaje de orice natura, resturi de tigara, etc.
g. Accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor afrodisiace sau
halucinogene.
h. Accesul cu animale in spatiu de joaca.
i. Stationarea persoanelor in grupuri, in perimetrul parcului de joaca, pentru alt motiv decat
cel de folosire corespunzatoare a spatiului de joaca.
j. Vandalizarea spatiului de joaca: zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice
substanta, ruperea, distrugerea echipamentelor de joaca si a altor piese de mobilier
urban(banci, cosuri de gunoi, lampadare).
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k. Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a cosurilor pentru
deseuri, a bancilor sau utilizarea focului deschis in perimetrul locului de joaca.
l. Satisfacerea necesitatilor fiziologice pe terenul din incinta: folosirea amplasamentului ca
toaleta publica.
m. Folosirea spatiului de joaca de catre copii a caror stare de sanatate poate afecta starea
de sanatate a celorlalti copii.
n. Supraaglomerarea spatiului de joaca de alte persoane care nu sunt insotitori ai copiilor.
o. Tulburarea linistii publice in incinta spatiilor de joaca.
p. Accesul persoanelor, in special copii, in raza de actiune a echipamentelor de joaca cu
scopul evitarii accidentelor.
q. Circulatia sau parcarea in locuri de joaca a autovehiculelor, ATV-uri, scutere , biciclete,
etc.
r. Scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe echipamentele din spatiile de joaca.
s. Utilizarea in incinta a altor jocuri, decat cele care intra in dotarea standard.
t. Demontarea, distrugerea echipamentelor din spatiul de joaca.
u. Executarea de sapaturi, lucrari de retele de utilitati si/sau bransamente in incinta spatiilor
de joaca, fara instiintarea prealabila
(6) Utilizatorii spatiilor de joaca au obligatia de a pastra curatenia in incinta acestora.
(7) In cazul defectiunilor aparute la echipamente orice persoana poate anunta Primaria
Comunei Dudestii noi, la numerele de telefon care vor fi afisate pe un panou, in incinta
locului de joaca.
(8) Eventualele accidente produse vor fi anuntate atat la Salvare cat si la Politie.
. Sanctiuni
Art. 4.(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) Nerespectarea prevederilor art.6 alin.3, alin.4 lit. a,b,c, si alineatul 6 se sanctioneaza cu
amenda de la 50 la 150 lei.
b) Nerespectarea prevederilor art.6 alin.5 lit. a,d,g,i,l,m,n,r, cu amenda de la 100 la 500 lei.
c) Nerespectarea prevederilor art. 6 alin.5 lit. b,c,e,f,h,o,p,q,s, cu amenda de la 200 la 700
lei.
d) Nerespectarea prevederilor art.6 alin.5 lit. j,k,t,u, cu amenda dela 500 la 1000 lei.
e) In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba, pe baza ofertei
financiare care a stat la baza achizitiei publice a locurilor de joaca si/sau a devizului intocmit
de societatea care asigura intretinerea acestora, agentul constatator poate stabili si
despagubirea in mod corespunzator, facand mentiunea necesara in procesul – verbal de
contraventie.
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin.(1) se aplica contravenientilor, persoane
fizice si juridice in conditiile legii.
(3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, minimum
si maximum amenzilor stabilite pentru faptele savarsite se reduc la jumatate.
Art.8 Contraventiile se constata, iar sanctiunile se aplica de catre agentii constatatori,
imputerniciti ai Primarului.
Art.9 (1) Contravenientii beneficiaza de posibilitatea achitarii a jumatate din minimum
sanctiunii contraventionale in termen de 48 ore de la data incheierii procesului – verbal ori,
dupa caz, de la data comunicarii acestuia.
(2) Impotriva procesului – verbal de contraventie se poate depune plangere la sediul
emitentului, in termen de 15 zile de la comunicare, aplicandu-se in acest sens, prevederile
Ordonantei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor.
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