
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD        Avizat, 
MUNICIPIUL ARAD                  Secretar, 
CONSILIUL LOCAL                   Lilioara Stepanescu 
 

- P R O I E C T- 
Nr.219/13.07.2016 

H O T Ă R Â R E A NR. __________ 
din _______________ 

de completare şi modificare a Anexei 1 la Hotărârea nr. 16 / 2008  
a Consiliului Local al municipiului Arad privind Regulamentul de organizare  

şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul Arad 
 
 

 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de 
motive înregistrată cu nr. 45135/4.07. 2016, 

Analizând raportul de specialitate al Poliţiei Locale Arad, înregistrat sub nr. 
7142/04.07.2016, 

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Arad, 

Ținând seama de prevederile Legii nr.155 / 2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 21 / 2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515 / 2002, 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2 / 2001 – 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr.16/2008 a Consiliului Local al Municipiului 
Arad privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul Arad, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. I  Anexa 1 la Hotărârea nr. 16 / 2008 a Consiliului Local al municipiului Arad privind 
Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul Arad, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 
1. Art. 5 se completează şi se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

(1) Spaţiile de joacă se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii), cu vârsta 
cuprinsă între 1 – 14 ani, cu respectarea specificaţiilor privind greutatea utilizatorului, 
inscripţionate pe echipamentele de joacă; 

(2) Accesul copiilor în spaţiul de joacă este permis astfel: 
a) Copiii cu vârsta între 1 şi 7 ani trebuie obligatoriu însoţiţi de un adult sau o persoană cu 

vârsta de peste 14 ani; 
b) Copiii cu dizabilităţi au acces în incinta spaţiilor de joacă pentru utilizarea 

echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoţitorilor adulţi; 
c) Folosirea spaţiului de joacă este permisă utilizatorilor doar în intervalul orar stabilit, 

conform programului de funcţionare; 
     (3) În incinta spaţiilor de joacă sunt interzise: 
      a) folosirea echipamentelor defecte, dacă acestea au fost semnalizate corespunzător; 
      b) folosirea de către adulţi a spaţiilor de joacă în scopul preparării alimentelor (prin 
utilizarea unei surse de foc deschis); 
      c) accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţe afrodisiace sau 
halucinogene); 
      d) accesul cu animale în spaţiul de joacă; 



      e) aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coşurilor pentru 
deşeuri, a băncilor etc. 
      f) zgârierea, ruperea, demontarea, descompletarea, inscripţionarea, desenarea, mutarea 
sau orice altă intervenţie neautorizată asupra echipamentelor de joacă şi a altor piese de 
mobilier urban; 
      g) demontarea, distrugerea, modificarea împrejmuirii spaţiului de joacă; 
      h) executarea de săpături, lucrări la reţelele de utilităţi şi / sau branşamente în incinta 
spaţiilor de joacă fără înştiinţarea prealabilă a Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Arad. 
La executarea de lucrări în spaţiile de joacă este obligatorie luarea măsurilor de protecţie şi 
semnalizare a acestora. 
       i) murdărirea cu fluide corporale a împrejmuirii, terenului din incintă, elementelor de 
mobilier urban şi a echipamentelor de joacă; 
       j) scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe împrejmuire sau pe echipamentele din 
spaţiile de joacă; 
       k) circulaţia sau staţionarea în spaţiile de joacă, a autovehiculelor, atv-urilor, 
motocicletelor, mopedelor sau a atelajelor cu tracţiune animală; 
(4) Utilizatorii spaţiilor de joacă au obligaţia de a păstra curăţenia în incinta acestora. 
(5) Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile şi în cazul exploatării (utilizării) 
meselor de tenis şi şah amplasate pe domeniul public; 
 
2. Art. 6 alin.(1) se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut: 
 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se 
sancţionează  

cu amendă, după cum urmează: 
a) nerespectarea prevederilor art.5 alin. (1), alin.(2) lit.c şi alin. (3) lit.a, b, d şi k se 

sancţionează cu amendă de la 200 la 1000 lei; 
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a şi b şi alin.(4) se sancţionează cu 

amendă de la 50 la 150 lei; 
c) nerespectarea prevederilor art.5 alin. (3) lit.c, i şi j se sancţionează cu amendă de la 

100 la 500 lei; 
d) nerespectarea prevederilor art.5 alin.(3) lit. e, f, g şi h se sancţionează cu amendă de la 

1000 la 2500 lei; 
 

3. Art. 7 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Contravenţiile se constată iar sancţiunile se aplică de către agenţii constatatori,  

împuterniciţi ai primarului precum şi de agenţii constatatori – poliţişti locali din cadrul Poliţiei 
Locale Arad 
Art. II  Celelalte prevederi rămân nemodificate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              S E C R E T A R, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliţia Locală Arad 

Cod:PMA-S1-01 



PANOU DE INFORMARE 
Destinaţie : Loc de joacă destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 14 ani; 
 
Program de funcţionare: în perioada 01.03 – 15.09 între orele : 08,00 – 22,00; 
            în perioada 16.09. – 01.03 între orele : 09,00 – 20,00; 
 
Spaţiile de joacă se utilizează gratuit de către toţi beneficiarii (utilizatorii), cu vârsta 
cuprinsă între 1 – 14 ani, cu respectarea specificaţiilor privind greutatea utilizatorului, 
inscripţionate pe echipamentele de joacă. 
Accesul copiilor cu vârsta între 1 şi 7 ani în spaţiul de joacă este permis doar însoţiţi de 
un adult sau o persoană cu vârsta de peste 14 ani; 
Copiii cu dizabilităţi au acces în incinta spaţiilor de joacă pentru utilizarea 

echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoţitorilor adulţi; 
Folosirea spaţiului de joacă este permisă utilizatorilor doar în intervalul orar stabilit, 
conform programului de funcţionare; 
 

INTERDICŢII: 
În incinta spaţiilor de joacă sunt interzise: 

 folosirea echipamentelor defecte, dacă acestea au fost semnalizate corespunzător; 
 accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţe afrodisiace sau 

halucinogene); 
 accesul cu animale în spaţiul de joacă; 
 aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coşurilor 

pentru deşeuri, a băncilor etc. 
 zgârierea, ruperea, demontarea, descompletarea, inscripţionarea, desenarea, 

mutarea sau orice altă intervenţie neautorizată asupra echipamentelor de joacă şi 
a altor piese de mobilier urban; 

 murdărirea cu fluide corporale a împrejmuirii, terenului din incintă, elementelor 

de mobilier urban şi a echipamentelor de joacă; 
 circulaţia sau staţionarea autovehiculelor, atv-urilor, motocicletelor, mopedelor 

sau a atelajelor cu tracţiune animală; 
Utilizatorii spaţiilor de joacă au obligaţia de a păstra curăţenia în incinta acestora. 
 
OBSERVAŢII: 
Folosirea necorespunzătoare a echipamentelor de joacă precum şi a spaţiilor de joacă 

poate conduce la incidente nedorite, atrăgând totodată sancţionarea persoanelor 
vinovate. 
TELEFOANE UTILE: 
Primăria municipiului Arad: 0257 281850 int. 103 sau 132 
Societatea de întreţinere şi reparaţii : 0257 321586 
Poliţia Locală Arad: 0257 939 
Serviciul de urgenţă: 112 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 45135/4.07.2016 
 

Primarul Municipiului Arad, ing. Gheorghe Falcă, 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215 / 2001 a Administraţiei 
Publice Locale, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având 
următorul obiect : 
 
,,completarea şi modificarea Anexei Hotărârii nr. 16 / 2008 a Consiliului Local al 
municipiului Arad privind privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de 
joacă din municipiul Arad.” în susţinerea căruia formulez următoarea 
   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Apreciez oportună iniţierea şi promovarea prezentei hotărâri pentru asigurarea 

unor măsuri de informare a utilizatorilor spaţiilor de joacă pentru copii, a prevenirii 

producerii unor defecţiuni, a distrugerii echipamentelor de joacă sau a împrejmuirilor, 
pentru prevenirea folosirii necorespunzătoare a acestor echipamente, evitarea producerii 

de accidente; 
Având în vedere: 

 dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21 / 2002, aprobată prin Legea nr. 

515  
/ 2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 16 / 2008  

 privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul 

Arad.; 
 

PROPUN: 
 

Adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Arad a unei hotărâri privind 

,,completarea şi modificarea Anexei nr.1 Hotărârii nr. 16 / 2008 a Consiliului Local al 
municipiului Arad privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă 

din municipiul Arad. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Gheorghe Falcă 



 
Nr. 7142/04.07.2016 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind completarea şi modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Arad nr. 16 / 2008 privind Regulamentul de 
organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul Arad 

 
Obiect: propunere de aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect 

modificarea şi  
completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 16 / 2008 
privind Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul Arad 
 
Considerente generale: 

 Urmare a acţiunilor desfăşurate în teren de către agenţii Poliţiei Locale Arad,  
constatările efectuate de aceştia, în considerarea sesizărilor formulate de către cetăţeni, 
au fost identificate aspecte în care acţiunile sau inacţiunile unor cetăţeni cu privire la o 
serie de fapte, nu-şi găsesc corespondent în vreun act administrativ cu caracter de normă 

obligatorie, adoptat la nivelul municipiului Arad, ori formularea existentă este lacunară, 

permiţând interpretări; 
 

 Necesitatea de a informa corespunzător utilizatorii spaţiilor de joacă din 

municipiul  
Arad, în vederea exploatării corecte a acestora, precum şi a echipamentelor de joacă, 

pentru evitarea producerii de evenimente nedorite; 
 
Considerente juridice: 

 Hotărârea nr.16 / 2008 a Consiliului Local al municipiului Arad privind 
Regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă din municipiul 

Arad 
 Legea nr. 155 / 2010, privind înfiinţarea Poliţiei Locale; 
 Ordonanţa Guvernului României nr. 21 / 2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515 / 2002; 
 Ordonanţa.Guvernului României nr. 2 / 2001 privind regimul contravenţiilor, 

cu modificările ulterioare; 
 

P R O P U N E M: 
 

Aprobarea completării şi modificării Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Arad nr. 16 / 2008 privind Regulamentul de organizare şi utilizare a 
locurilor de joacă din municipiul Arad 

Director General, 
Viorica Graur 

red. S.D. / 2 exp. 


	HOTĂRĂŞTE:

