HOTĂRÂREA NR.82
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SPAŢIILOR PUBLICE DE JOACĂ PENTRU COPII PE RAZA MUNICIPIULUI
TULCEA
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de 30
martie 2017;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa viceprimarului
Luca Andaluzia şi a consilierilor locali Vizauer Lavinia, Suhov Anca şi Marin Cezar-George;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, Luca Andaluzia şi
a consilierilor locali Vizauer Lavinia, Suhov Anca şi Marin Cezar-George, înregistrată cu nr.
8020/23.03.2017 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat cu nr. 8021/23.03.2017;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a
echipamentelor pentru agrement;
- Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescripţiei tehnice
PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi
utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă";
- Standardelor Europene SR EN 1176/2002 “Echipamente pentru spaţii de joacă”;
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată
prin legea nr. 515/2002;
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2, lit.”d” şi alin. (6) pct. 9, art.45 alin.(1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru
copii pe raza Municipiului Tulcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia de Poliţie Locală,
Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Gospodărie Comunală, Direcţia de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu şi S.C. Servicii Publice S.A..
ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

Jr.BRUDIU Maria

DRĂNICEANU Daniel

ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
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Anexă la
Hotărârea nr. 82/30.03.2017

Regulament de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru
copii pe raza Municipiului Tulcea
I.

INTRODUCERE

1. Prezentul regulament a fost elaborat in baza următoarelor acte normative:
- Hotărârea Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a
echipamentelor pentru agrement;
- Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescripţiei
tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile
montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă";
- Standardele Europene SR EN 1176/2002 “Echipamente pentru spaţii de joacă”;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată prin legea nr. 515/2002;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.

I. DEFINIŢII
Art. 2.
1. echipament pentru spaţii de joacă = echipament pentru agrement conceput sau destinat
pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta
fizică a fiintei umane şi destinat folosirii pe un spatiu colectiv de joacă temporar sau
permanent;
2. spaţiu de joacă = perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este
instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
3. detinătorul spaţiului de joacă = persoană fizică sau juridică care are în administrare un
spaţiu de joacă.
II. ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI EXPLOATAREA
SPAŢIILOR DE JOACĂ DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI
TULCEA
Art.

3. OBLIGAŢIILE CETAŢENILOR ŞI ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI:

a) să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă, pentru care
anexăm conţinutul panoului de informare;

b ) să respecte limita de vârstă inscripţionată pe echipament sau panoul de informare;
c) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă;
d) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini si biciclete;
e) să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă;
f) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement;
g) să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii;
h) să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire şi echipamentele din spaţiul de
joacă;
i) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri;
j) să anunţe compartimentul de specialitate din cadrul primăriei de orice defecţiune apărută la
echipamente;
k ) să anunţe orice accident produs;
l) administratorul asociaţiei de proprietari din imediata apropiere a spaţiului de joacă pentru
copii (pe o rază de maxim 300 metri) este obligat să avertizeze locatarii cu privire la
respectarea prevederilor prezentului regulament şi răspunde în mod direct de respectarea
acestuia de către cetăţeni. Acesta va desemna o persoană care să închidă / deschidă spaţiul de
joacă, conform programului de funcţionare.
Art. 4. ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ:
Să urmărească respectarea prezentului regulament şi să aplice sancţiuni:
1. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. a) si b) cu amendă de la 150 - 300 lei;
2. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. c), d), e), f) cu amendă de la 200 - 400 lei;
3. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. g) cu amendă de la 500 - 1000 lei;
4. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. h) cu amendă de la 200 - 400 lei;
5. Sancţionarea nerespectării prevederilor art 3, lit. i) cu amendă de la 150 - 300 lei;
6. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit. l) cu amendă de la 300 - 500 lei;
7. Sancţionarea nerespectării prevederilor art. 3, lit.j) şi k) cu amendă de la 200 - 400 lei.
În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni Direcţia de Poliţie Locală va prezenta la
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei, un raport cu sancţiunile aplicate pentru
nerespectarea prezentului regulament de către cetăţeni şi asociaţiile de proprietari.
Art. 5. ATRIBUŢII ALE S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA :
a) să includă în programul de lucru spaţiile de joacă pentru copii;
b) să asigure în permanenţă curăţenia în spaţiile de joacă pentru copii.
Art. 6. ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI DE ÎNTREŢINERE ŞI ADMINISTRARE
PATRIMONIU PRIVIND EXECUTAREA DE LUCRĂRI DE REPARAŢII :
a) să efectueze lucrarile de reparaţii si întreţinere conform planificărilor întocmite de către
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea;
b) să remedieze defecţiunile apărute în cel mai scurt timp posibil;
c) să monteze la intrarea în spaţiul de joacă panoul cu regulamentul de organizare şi funcţionare,
conform anexei nr.1;
d) să inscripţioneze pe panoul de informare numărul de inventar al spaţiului de joacă;
e) să monteze coşuri de gunoi în fiecare spaţiu de joacă;
f) să fie autorizat ISCIR pentru a efectua lucrări de reparaţii la spatiile de joacă pentru copii;

g) să nominalizeze doi muncitori care vor verifica zilnic (astfel încît verificarea să fie făcută
periodic o dată pe lună la fiecare spatiu de joacă) spaţiile de joacă, pentru a remedia ungerea
rulmenţilor, strîngerea şuruburilor, nivelarea pietrisului, eventuale defecţiuni. La sfîrşitul fiecărei
săptămâni vor prezenta un raport cu remedierile efectuate.
h) să efectueze lucrările de reparaţii în conformitate cu:
- procedura tehnică de lucru pentru fiecare echipament ( tobogan, balansoar, etc);
- standardele în vigoare SR EN 1176 / 2002 "Echipamente pentru spaţii de joacă";
- prescripţia tehnică PT R 19/ 2002 - "Cerinţe esenţiale de securitate privind echipamentele
din spaţiile de joacă pentru copii";
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 435/ 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi
de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
i) să prezinte echipamentele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul
reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR.
j) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având
la bază procedee de sudare omologate;
k) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
l) să numească responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR.
m ) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă cu inspectia, lucrările de întretinere si de
reparare;
n) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu,
autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;
m) in ultima zi lucratoare a fiecărei luni, D.I.A.P. va prezenta la compartimentul de specialitate
din cadrul Primăriei, un raport cu intervenţiile facute pe fiecare loc de joaca.
Art. 7. ATRIBUŢII ALE ADMINISTRATORULUI:
a) să verifice respectarea prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare;
b) să asigure siguranţa şi funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiilor de joacă pentru
copii;
c) să verifice în permanenţă în teren spaţiile de joacă, să primească sesizări ale cetăţenilor, să
planifice lucrările de reparaţii şi întretinere, să propună amenajarea de noi spatii de joacă, să
întocmească documentaţiile necesare investiţiilor noi.
d) să obţină documentatia tehnică, analiza de risc în exploatare si studiul de capacitate portantă
pentru fiecare echipament şi pentru fiecare spatiu de joacă;
e) să posede Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele şi legislaţia;
f) să verifice executarea lucrărilor de întreţinere curentă în conformitate cu procedura de inspecţie
şi întreţinere a fiecărui echipament.
g) să prezinte echipamentele, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de Prescripţiile tehnice la
verificările tehnice care se efectuează de ISCIR.
h) să numească RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a Instalatiilor din
spatiile de joacă pentru copii, autorizat de ISCIR, care răspunde de luarea măsurilor pentru
aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19 / 2002 privind siguranţa în funcţionare a
acestora.
Art. 8. Sanctiunile pentru nerespectarea prezentului regulament de către cetăţeni şi asociaţiile de
proprietari vor fi aplicate de către împuterniciţi ai Primarului Municipiului Tulcea.
INIŢIATORI,
VICEPRIMAR,

CONSILIERI LOCALI,

Ing. LUCA Andaluzia
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,

Anexa nr.1 la prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru
copii pe raza Municipiului Tulcea
PANOU DE INFORMARE LA INTRAREA ÎN SPAŢIUL DE JOACĂ:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA

- program de funcţionare 8.00 - 21.00
- limita de vârstă maxim 4 - 4 ani
- însoţirea copiilor mai mici de 10 ani de către adulţi

- să nu intre în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete
- păstrarea curăţeniei
- interzis consumul de băuturi alcoolice, actele de
vandalism
- interzis scuturatul covoarelor
- interzis mutarea mobilierului urban: bănci, coşuri
- interzis distrugerea echipamentelor, a împrejmuirii
- interzis staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv
decît cel de agrement

NR. INVENTAR _____

- aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea
prezentului regulament de către cetăteni si
asociatiile de proprietari

- Direcţia de Poliţie Locală : 0240514973

- Salvare: 112
- Pompieri: 112
- Protecţia Consumatorului :0240515658

- nerespectarea programului de funcţionare - amendă 150 - 300 lei
- nerespectarea limitei de vârstă - amendă 150 - 300 lei
- aruncarea în spaţiile de joacă a gunoaielor, rezidurilor - amendă 200 - 400 lei
- consumul de băuturi alcoolice - amenda 200 - 400 lei
- staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement 200 - 400 lei
- distrugerea echipamentelor, acte de vandalism - amendă 500 - 1000 lei
- scuturatul covoarelor, uscarea îmbrăcămintei pe împrejmuire şi echipamente - amendă 200 - 400 lei
- mutarea mobilierului urban: bănci, coşuri - amendă 150 - 300 lei
- neinformarea şi neavertizarea locatarilor, de către administratorul din imediata vecinătate, cu privire la
prevederile prezentului regulament, nedesemnarea unei persoane care să închidă/deschidă spaţiul de joacă
conform programului 300 - 500 lei

