
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 7390 din 14.11.2018 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de 

joacă din comuna Oțeleni, județul Iași 

Proiectul de dispoziție, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională  

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de dispoziție se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 14.12.2018  se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de dispoziție, se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, secretar de 

comună.  

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),  



dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi 

observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna 

Oțeleni, județul Iași”  

 

 

p. Secretarul comunei, 

Lupu Ioan 
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OŢELENI 

 

 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7389 din 14.11.2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din 

comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de _______ la 

care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/dna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 501/2004 pentru modificarea si completare 

Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele 

si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca", aprobata 

prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescriptiei tehnice 

PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile 

montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca" 

Având în vedere prevederile Ordinului Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena 

si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr_______/______________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr._____din_____________ ; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement, din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni, înregistrat la nr._____din_____________; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul instituției; 



În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit d) și alin. (6) lit. a) pct. 3 și 7 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă din 

comuna Oțeleni, județul Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul administrativ și gospodărire din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului administrativ și gospodărire; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul unității; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 
 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

 

PROIECT 

 

ANEXA LA H.C.L. NR............./.................2018 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din 

comuna Oțeleni, județul Iași 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI UTILIZARE A LOCURILOR DE JOACA DIN 

COMUNA OȚELENI, JUDEȚUL IAȘI 

I. Introducere 

Art. 1. (1) Prezentul regulament se aplică tuturor locurilor de joacă aflate pe tritoriul 

comunei Oțeleni, amplasate pe domeniul public şi este obligatoriu pentru toţi utilizatorii. 

(2) Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită 

socială, a regulilor şi a condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi 

echipamentelor din locurile de joacă, precum şi de a asigura folosirea în condiţii de siguranţă şi 

de durată, a locurilor de joacă pentru copiii din comuna Oțeleni.  

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în 

domeniul ordinii şi liniştii publice şi al protecţiei mediului, respectiv, cu regimul juridic al 

contravenţiilor.  

Art. 2. (1) Prezentul regulament a fost elaborate in baza urmatoarelor acte normative: 

- H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si exploatare a echipamentelor 

pentru agrement; 

- Ordinul nr. 501/2004 pentru modificarea si completare Prescriptiei tehnice PT R 19-

2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate 

si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca", aprobata prin Ordinul 

ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003; 

- Ordinul nr. 4/2006 pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, 

"Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in 

cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca" 

- Ordinul Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 a  administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

(2) Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea si folosinta in conditii 

corespunzatoare si de durata, a locurilor de joaca amenajate în comuna Oțeleni. 

II. Definitii 

Art. 3  (1) Echipament  pentru spatiu de joaca : echipament pentru agrement conceput 

sau destinat pentru a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizica 

a fiintei umane si destinat folosirii, pe un spatiu colectiv de joaca, temporar sau permanent. 

(2) Loc de joaca (spatiu, teren) : perimetru delimitat si amenajat in scopul agrementului 

in care este instalat cel putin un echipament pentru spatiile de joaca. 



(3) Exploatantul locurilor de joaca : Primăria comunei Oțeleni – prin Compartiment 

administrativ și gospodărire  -  operatorul de montare, intretinere si reparare a dotarilor din 

spatiile de joaca. 

(4) Beneficiarii (utilizatorii) spatiilor de joaca : copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 14 ani, 

cu sau fara insoțitori. 

(5) Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a echipamentelor pentru spatiile 

de joaca : Primăria comunei Oțeleniprin Compartimentul administrativ și gospodărire - pentru 

asigurarea functionarii in parametrii normali a echipamentelor de joaca. 

III. Regimul de functionare. Obligatiile Primăriei comunei  Oțeleni 

Art. 4. Primăria comunei Oțeleni, indiferent daca spatiul de joaca se afla pe un 

amplasament temporar sau permanent, trebuie sa asigure urmatoarele : 

a) Sa verifice respectarea prezentului regulament. 

b) Sa verifice executarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente in conformitate cu 

procedura de inspectie si intretinere a fiecarui echipament. 

c) Sa propuna amenajarea de noi spatii de joaca, sa intocmeasca documentatiile necesare 

investitiilor noi. 

d) Sa indentifice surse de finantare pentru locuri de joaca. 

e) Sa realizeze achizitii de echipamente in conformitate cu prevederile legale in vigoare si 

cu H.G. nr. 435/2010. 

f) Sa întocmeascăși să păstreze documentatiile aferente echipamentelor de joaca. 

IV. Obligatiile Compartimentului administrativ și gospodărire din cadrul Primăriei 

comunei Oțeleni, prin conducătorul compartimentului 

Art. 5. Compartimentul administrativ și gospodărire are următoarele obligații: 

a) Va inventaria  amplasamentele si echipamentele din parcurile de joacă aflate pe teritoriul 

comunei Oțeleni. 

b) Va monta in spatiile de joaca doar echipamente autorizate de institutiile abilitate. 

c) Va informa utilizatorii cu privire la: 

1. denumirea locului de joaca; 

2. conditiile de utilizare; 

3. datele de identificare a administratorului si locului de joaca; 

4. numerele de telefon utile in situatia producerii unor cazuri de urgenta; 

d) Va urmări asigurarea si functionarea corecta a echipamentelor din spatiile de joacă pentru 

copii. 

e) Va planifica lucrarile de reparatii si intretinere si le va supune aprobarii catre Primar. 

f) Va efectua lucrarile de intretinere si reparatii curente (curatat, vopsit, gresat, competat sau 

nivelat nisip, etc.), iar reparatiile capitale ori de cate ori este necesar. 

g) Va primi sesizarile cetatenilor cu privire la defectiunile aparute și le va remedia  in cel mai 

scurt timp posibil. 

h) Va efectua reviziile, reparatiile si intretinerea echipamentului conform instructiunilor 

tehnice furnizate de producator, reprezentatul sau autorizat, sau importator si atunci cand este 

cazul, numai cu persoane autorizate conform legii. 

i) Va întocmi si va tine la zi un registru de evidenta cu inspectia, lucrarile de intretinere si de 

reparatii: cod; R0-MSM-01; PO-016. 

j) Va păstra documentatia tehnica a echipamentelor de joaca. 



k) Va întocmi anual, sau ori de câte ori situația o impune, un raport cu starea locurilor de 

joaca si necesarul de materiale pentru repararea lor, situatie prezentata Primarului, și care va fi  

semnata de către conducătorul Compartimentului administrativ și gospodărire. 

l) Va deține Prescriptiile tehnice specifice – Colectia ISCIR, standardele, legislatia si 

reglementarile in vigoare referitoare la locurile de joaca, si va asigura respectarea acestora. 

m) Va urmări respectarea legislatiei si a reglementarilor in vigoare referitoare la locurile de 

joaca si va asigura de respectarea acestora. 

n) Personalul tehnic trebuie sa aiba in dotare  instrumentele necesare unor interventii 

imediate. 

V. Regimul de exploatare al spatiilor de joaca, amenajate pe domeniul public al 

comunei Oțeleni 

Art. 6. (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 

vârsta 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 persoanele 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) Fumatul și consumul de bauturi alcoolice in perimetrul spatiilor de joaca. 

e) Folosirea de catre adulti a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei. 

f) Aruncarea de gunoaie, reziduri, ambalaje de orice natura, resturi de tigara, etc. 

g) Accesul persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substanțelor 

psihoactive. 

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). 

k) Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a cosurilor pentru 

deseuri, a băncilor 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) Circulația 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 autorizațiile prealabile și cu luarea măsurilor de protecție corespunzătoare. 

(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 Primăria 

comunei Oțeleni la numerele de telefon care vor fi afisate pe un panou, in incinta locului de 

joaca. 

(8) Eventualele accidente produse vor fi anunțate  în funcție de gravitate la numărul unic 

112 sau la Postul de Poliție Oțeleni. 

VI. Sanctiuni 

Art. 7 (1) Încalcarea 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, se sanctioneaza 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, se sanctioneaza cu amenda de 

la 200 la 700 lei. 

d) Nerespectarea prevederilor art.6 alin.5 lit. j,k,t,u, se sanctioneaza cu amenda dela 500 la 

1000 lei. 

(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 și se aplică conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.9 (1) Contravenientii beneficiaza de posibilitatea achitării a jumatate din minimul 

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 constatare a contravenției 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, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2018 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Primăria comunei Oțeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.7388 din 14.11.2018 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a 

locurilor de joacă din comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Având în vedere că în vara anului 2018 s-a aprobat dezmembrarea terenului aferent 

Căminului cultural Oțeleni și a fost alocată o suprafață din acest teren  pentru amenajarea unui 

parc de joacă pentru copii; 

Având în vedere că prevederile legale în vigoare sunt destul de stricte cu privire la 

organizarea și utilizarea locurilor de joacă pentru copii; 

Având în vedere că în comuna Oțeleni nu au fost amenajate până în acest moment 

parcuri de joacă pentru copii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;   

Având în vedere prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 501/2004 pentru modificarea si completare 

Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele 

si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca", aprobata 

prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescriptiei tehnice 

PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile 

montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca" 

Având în vedere prevederile Ordinului Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena 

si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Primăria comunei Oțeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.7512 din 21.11.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a 

locurilor de joacă din comuna Oțeleni, județul Iași 

 

 

Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 501/2004 pentru modificarea si completare 

Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele 

si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca", aprobata 

prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4/2006 pentru modificarea Prescriptiei tehnice 

PT R 19-2002, editia 1, "Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile 

montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca" 

Având în vedere prevederile Ordinului Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena 

si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


