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                                                                   Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 206  
 

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR PUBLICE DE JOACĂ PENTRU COPII PE RAZA 

MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI TULCEA NR. 82/30.03.2017 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la 

data de 27 septembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017, proiect din 

iniţiativa consilierilor locali Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, Suhov Anca şi Marin  

Cezar-George; 

Luând în discuţie adresa consilierilor locali Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, Suhov 

Anca şi Marin Cezar-George înregistrată cu nr. 23657/02.08.2019, referatul de aprobare 

întocmit de consilierii locali Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, Suhov Anca şi Marin  

Cezar-George, înregistrat cu nr. 27933/11.09.2019 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică 

Locală înregistrat cu nr. 27939/11.09.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 6, art. 8 lit. f) și p), art. 9 lit. g), art. 10 lit. g) și h) și art. 24 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea 

nr. 515/2002; 

- art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor publice de joacă pentru copii pe raza 

Municipiului Tulcea; 

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d), alin. (7), lit. g) și alin. (14), art. 136, alin. (1),  

art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 198 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1 Se completează articolul 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017, prin introducerea punctului 4, care 

va avea următorul conținut: 
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“4. spațiu de joacă tip teren de sport necompetițional/de agrement” = perimetrul 

delimitat și amenajat în scopul agrementului în care sunt amenajate terenuri de sport 

necompetiționale.” 

 ART. 2 Se aprobă conținutul Panoului de informare la intrarea în “spațiul de joacă tip 

teren de sport necompetițional/de agrement” cuprinzând obligațiile cetățenilor și ale asociațiilor 

de proprietari, atribuțiile Poliției locale, sancțiunile pe care aceasta le poate aplica și telefoanele 

utile, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 Se modifică articolul 6, litera c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017, care va avea următorul conținut: 

“c) să monteze la intrarea în spațiul de joacă panoul cu regulamentul de organizare și 

funcționare, conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2.”  

ART. 4 Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre va deveni anexa nr. 2 la Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017.  

ART. 5 Celelalte prevederi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor 

publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017 rămân neschimbate.” 

ART. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia de 

Poliţie Locală, Serviciul Gospodărie Municipală, Direcţia Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu şi Societatea Servicii Publice S.A.. 

ART. 7 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 

îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 

           
          Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 

 

 
   CONTRASEMNEAZĂ                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR,                                                                                      CONSILIER ,        

   Jr. BRUDIU Maria                                                                             VÂLCU Dumitru 
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                                                                                                              ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 206/27.09.2019 

 

Anexa nr.2 la prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza 

Municipiului Tulcea  

PANOU DE INFORMARE LA INTRAREA ÎN SPATIUL DE JOACĂ TIP TEREN DE SPORT 

NECOMPETITIONAL / DE AGREMENT: 

 

 
PRIMARIA MUNICIPIULUI  TULCEA                                              NR. INVENTAR _____ 

 

 

 

 
 

    - program  de functionare 8.00 - 22.00 

    - sa nu modifice marcajele prin adaugarea de noi marcaje 

si/sau stergerea celor existente 

    - însotirea copiilor mai mici de 10 ani de catre adulţi  

    - sa nu intre în spaţiul de joacă cu câini si biciclete 

    - pastrarea curăteniei 

    - interzis consumul de bauturi alcolice, actele de     

      vandalism 

   - interzis scuturatul covoarelor 

   - interzis mutarea mobilierului urban: banci, cosuri 

   - interzis distrugerea echipamentelor, a imprejmuirii 

   - interzis stationarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv 

decît cel de agrement  
 

 
- aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea 

prezentului regulament de către cetăteni si 

asociatiile de proprietari 

 

 

 
 

- Politia Locala : 0240514973 

- Salvare: 112 

- Pompieri: 112 

- Protectia Consumatorului :0240515658 

 
 

 
 

- nerespectarea programului de functionare - amendă 150 ÷ 300  lei 

- aruncarea în spatiile joaca a gunoaielor, rezidurilor - amendă 200 ÷ 400  lei 

- consumul de bauturi alcolice - amenda 200 ÷ 400  lei 

      - stationarea 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 imbracamintei pe imprejmuire si echipamente - amendă 200 ÷400  lei 

- mutarea mobilierului urban: banci, cosuri - amendă 150 ÷ 300  lei 

- neinformarea si neavertizarea locatarilor, de către administratorul din imediata vecinatate, cu privire la 

prevederile prezentului regulament, nedesemnarea unei persoane care să inchidă / deschidă sp. joaca 

conform programului  300 ÷ 500  lei 

 

 
 

                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                         CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 

                                                                                                                               JR. BRUDIU Maria 
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