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Proiect de HOTARARE nr.10/2019 

                                             privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

                                                                                 spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza comunei Păuleni-Ciuc 
 

Consiliul local al comunei  Păuleni-Ciuc intrunit  in sedinta ordinară  in data 
de......................................  ; 

 Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei  Păuleni-Ciuc 

nr................/2019,  Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului com. Păuleni-Ciuc nr.........../2019, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

Păulen-Ciuc;  

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; 
 

HOTĂREȘTE: 

 

Art. 1- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă 

pentru copii pe raza comunei  Păuleni-Ciuc, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Păuleni-Ciuc   răspunde de aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei. 

Art. 3. Prevederile prezentei vor fi comunicate si aduse la cunoștința publica prin grija 

secretarului comunei. 

 

Păuleni-Ciuc la ....................... 

 

                  Inițiat de primar,                                      Contrasemnează secretarul comunei 

Ferencz Csaba                                                     Fülöp Erzsébet 

  

 

Nr. 
Aprobat la ședința ordinară din data de ............ cu un număr de ........consilieri prezenți din numărul de 10 

consilieri în funcție. 

 


