
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA NUCET
Comuna Nucet, localitatea Nucet nr.485

Tel.0245267004, fax 0245267007
e-mail. nucet@cjd.ro

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joacă

din comuna Nucet, județ Dâmbovița

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 25.08.2022, având
în vedere:

-  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet  înregistrat  sub  nr.
47/04.08.2022;

-  referatul  de  aprobare  al  primarului  localității  înregistrat  sub  nr.  6988/04.08.2022;
-  raportul  de  specialitate  al  viceprimarului  comunei  Nucet  înregistrat  sub  nr.

7308/17.08.2022;
-  Prevederile  H.G.  nr.  435/2010  referitoare  la  regimul  de  introducere  pe  piata  si

exploatare  a  echipamentelor   pentru  agrement,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

-  Prevederile  O.G.  nr.  2/2001  referitoare  la  regimul  juridic  al  contraventiilor  cu
modificările şi completările ulterioare;

-  Prevederile  Ordinului  nr.  501/2004  pentru  modificarea  şi  completarea  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",
aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003;

-  Prevederile Ordinului  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"

-  Prevederile   art.  139,  alin.3,  lit.a  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-  avizele  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  local  Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  ee  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG nr.  57/2019 privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă din
comuna Nucet,  județ Dâmbovița, conform anexei care face parte integrantă  din prezenta
hotărâre.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  primarul  localității  prin
viceprimarul localității și consilierul din cadrul compartimentului protecția mediului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet,  Instituției  Prefectului  -  județul  Dâmbovița,  în  vederea  exercitării9  controlului  de

mailto:nucet@cjd.ro


legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
      Marcel-Matei UNGUREANU SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                              Elena Claudia POPESCU

Nr. 47 din 25 august 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ...1..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
47/25.08.2022

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
25.08.2022

2 Comunicarea către primar 26.08.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 26.08.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 26.08.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
26.08.2022

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

26.08.2022

http://www.comunanucet.ro./


Anexă la H.C.L. nr.47 din 25 august 2022

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI UTILIZARE A LOCURILOR DE
JOACĂ DIN COMUNA NUCET

I. Introducere

Art. 1. Prezentul regulament stabilește atât obligațiile administratorului și ale
proprietarului, comuna Nucet, cât și ale beneficiarilor spațiilor de joacă, amplasate pe
domeniul public al localității.

Art. 2. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:
- Prevedererile H.G. nr. 435/2010 referitoare la regimul de introducere pe piata si

exploatare a echipamentelor  pentru agrement, cu modificările și completările
ulterioare;

- Prevederile O.G. nr. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contraventiilor cu
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 501/2004 pentru modificarea şi completarea 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",
aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003;

- Prevederile Ordinului 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"
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea și folosința în condiții

corespunzătoare și de durată, a locurilor de joacă amenajate în comuna Nucet.

II. Definiții

Art. 3.(1) Echipament pentru spațiu de joacă: echipament pentru agrement conceput
sau destinat pentru a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța
fizică a ființei umane și destinat folosirii, pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau
permanent.

(2) Loc de joacă (spațiu, teren): perimetru delimitat și amenajat în scopul
agrementului în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă.

(3) Exploatantul locurilor de joacă: comuna Nucet
(4) Beneficiarii (utilizatorii) spațiilor de joacă: copiii cu vârsta cuprinsă între 2

și 16 ani, cu sau fără însoțitori.

III. Regimul de funcționare

Art. 4. (1) Intrarea în incinta spaţiilor de joacă este liberă ;
(2) Accesul copiilor în spaţiul de joacă este permis cu sau fără însoţitori astfel:
a) copiii cu vârsta între 0- 12 ani trebuie în mod apligatoriu să fie însoţiţi

de un adult;
b) copiii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani au acces la spaţiul de joacă şi

echipamentele de joacă și neînsoţiţi de către o persoană adultă;
c) copiii cu dizabilităţi au acces în incinta spaţiilor de joacă şi utilizarea

echipamentelor
de joacă sub supravegherea unui adult;

(3) Este interzisă bruscarea copiilor, precum şi aruncarea cu pietre, resturi menajere
şi metalice;

(4)Este interzisă intrarea adulţilor în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor,



persoanelor cu afecţiuni psihice , sau cu un comportament violent.De asemenea nu este
permis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante;

(5) Fumatul este strict interzis în incinta locului de joacă;
(6) Este interziss accesul animamelor de companie sau domestice în incinta spaţiilor

de
joacă;

(7) Este interzisă staţionarea persoanelor care nu sunt însoţitori ai copiilor în vărstă
până la 14 ani în perimetrul spaţiului de joacă.

(8)Este interzisă utilizarea focului deschis în spaţiile de joacă;
(9)Utilizatorii spaţiilor de joacă au obligaţia păstrării curăţeniei în incinta acesteia

Art. 5. (1) Utilizarea echipamentelor de joacă din spaţiile de joacă este permisă doar
copiilor cu
vârsta cuprinsă între 2-14 ani;

(2)Utilizatorii echipamentelor de joacă pentru copii trebuie să respecte instrucţiunile
de
folosire a echipamentelor de joacă , respectiv limita de vârstă şi cea de greutate
înscripţionate
pe echipament;

(3)Echipamentele de joacă din spaţiile de joacă vor fi utilizate doar în conformitate cu
limitele de vârstă, înălţime, număr de persoane şi greutate, înscripţionate pe fiecare dintre
acestea .Greutatea maximă admisă pentru utilizarea echipamentelor de joacă este de 54
kg.

(4) In caz de furtună sau vremea rea utilizatorii locurilor de joacă şi a terenurilor de
sport sunt obligaţi să se îndepărteze de copaci şi să nu se adăpostească sub vegetaţie ;

(5) Spaţiile de joacă şi terenurile de sport pot fi închise temporar atunci când sunt
anunţate alerte meteorologice sau ori de câte ori este nevoie când acest lucru se impune;

(6)Este interzis accesul pe spaţiile verzi , pe parcele florale sau cu arbuşti;
(7) Pentru siguranţa utilizatorilor plimbarea pe biciclete în spaţiile de joacă este

interzisă
cu excepţia pistelor special marcate;

(8)Pentru siguranţa utilizatorilor nu este permis folosirea patinelor cu rotile;
(9)Utilizatorii sunt obligaţi să folosească echipamentul instalat în locurile de joacă în

funcţie de destinaţie şi să se asigure că nu se deteriorează;
(10)Utilizatorii au obligaţia păstrării curăţeniei în parcuri, în spaţiile de joacă şi pe

terenurile de sport şi să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul acestora;
(11)Este interzis accesul cu animalele domestice , precum şi păşunatul spaţiilor verzi,

terenurilor de sport ;
(12)Este interzisă utilizarea echipamentului care poartă inscripţia DEFECT sau

bandă
avertizoare ;

(13)Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către persoanele adulte sau
copii în vârstă de peste 14 ani , sau a celor care depăşesc greutatea de 54 kg;

(14)În zona topoganelor este interzisă urcarea în sens invers sau în picioare, acestea
trebuie folosite doar pentru coborâre cu picioare înainte şi poziţia şezut;

(14)Leagănele vor fi utilizate doar în poziţia sezând cu mijloacele de protecţie folosite
adecvat;

(15)Insoţitorul copilului îşi asumă responsabilitatea în caz de accidentare ca urmare
a
utilizării necorespunzătoare a echipamentului de joacă;

(16) Este interzisă montarea şi utilizarea în spaţiul de joacă al altor echipamente de
joacă în afara celor montate de administrator;



(17)Este interzisă vandalizarea, zgârâierea,vopsirea , murdărirea cu orice substanţă ,
ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă şi a pieselorde mobilier ;

(18)Insoţitorul copilului îşi asumă responsabilitatea în caz de deteriorare a spaţiului
sau a echipamentului de joacă ca urmare a utilizării defectuoase a acestuia de către copii,
va
suporta toate costurile de reparare sau înlocuire a acestora ;

(19)In cazul defecţiunilor apărute la echipamentele de joacă utilizatorii au obligaţia de
a
anunţa Primăria comunei Nucet cu privire la acest aspect pentru luarea de îndată a
măsurilor de prevenire a accidentelor.

IV. Activităţi interzise în parcuri, locuri de joacă

Art. 6. (1)Este interzisă exercitarea oricăror activităţi comerciale în spaţiile ce fac
obiectul
prezentului regulament ;

(2)Este interzisă montarea ilegală de construcţii în zona parcurilor , locurilor de joacă
şi
a terenurilor de sport , ocuparea ilegală a terenurilor cu spaţii verzi;

(3)In parcurile, locurile de joacă şi terenurile de sport este interzisă utilizarea
aparaturii
audio, dacă prin aceasta se deranjează liniştea publicăcu excepţia cazurilor în care sunt
echipamente prevăzute de UAT;

(4)Este interzisă decojirea arborilor , tăierea de ramuri din arbori şi arbuşti,
prinderea ,
agăţarea de corpuri străine pe trunchiul/ramurilor , precum şi fixarea de reclame;

(5)Este interzisă distrugerea sau deteriorarea aleilor , bordurilor , stâlpilor de
iluminat ,
a sistemelor de irigaţii şi a instalaţiilor tehnice din spaţiile verzi;

(6)Este interzis aruncarea de ambalaje,hârtii,sticle, tigări , seminţe, coji de seminţe şi
de alte deşeuri, acestea se vor depozita în coşurile de gunoi special amenajate;

(7) Este interzisă urcarea pe bănci ,garduri etc.
(8 )Este interzis păşunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament ;
(9) Este interzis practicarea jocurilor de noroc în parcuri,locurile de joacă şi pe

terenurilede sport;
(10) Cei care consumă seminţe sau produse alimentare ambalate au obligaţia de a

strânge deşeurile rezultate şi de a le depozita în (spaţiile) coşurile pentru gunoi special
amenajate;

V. Sancțiuni

Art. 7.( (1)Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie
şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 100-1000 lei pentru persoanele fizice şi
de la
1000-10 000 lei pentru persoanele juridice;

(2)Cei care au fost sanţionaţi cu amendă contravenţională trebuie să prezinte
dovada plăţii sancţiuni pentru a mai putea beneficia de acces în parcuri, spaţiile de joacă
şi
terenurile de sport;

(3)În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei se produce o pagubă materială,se va



face
menţiunea în procesul verbal de constatare a contravenţiei ,iar valoarea despăgubirii se va
stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii,recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să
se realizeze cu prevederile legale;

(4)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
împuternicite din cadrul Primăriei comunei Nucet;

(5)Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile O.G. nr.
2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările ulterioare

(6) Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din
minimum sancțiunii contravenționale în termen de 15 zile de la data încheierii
procesului – verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia.

 (7) Împotriva procesului – verbal de contravenție se poate depune plângere la
sediul emitentului, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest
sens, prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor.

PRIMAR,    VICEPRIMAR,
Luisa Marioara BĂRBOIU  George Emilian UNGUREANU


