
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RO$IORI

HOT;.RAREA NR.32

din 31 august 2021

p.ivind aprobarea regulamentului de utilizare a parcurilor, locurilor Fe 
joaci, locurilor de

odihni pi a terenuriior de sport aflate in administrarea comunei Rofiori, judeful Briila

Consiliul local al comunei Rogiori judelul Brtila, intrunit in $edin$]ordinard la data 31

august 2021;
Av6nd in vedere:
-preve le art.12l - 122 din Constitulia Rominiei revizuitd in anul ?003;-p,"u" le art.7 alin.92 din Codul Civil, republicati cu modiflctuilF si completdrile

ulterioare;
Tinand cont $i de:

-prevederiie art.129 alin (2), lit.d) ti alin :7) lit.k ) din OUG nr'57l2P19 privind Codul
administativ;

-Legea nr6l /1991 privind sanctionarea faptelor de incalcaie a unor [orme de conveluire
sociald, a ordinii 5i linigtii publice-republicatd ; l

-Legea m2?3 pentru completarea Ordo rnlei Guvernului nr'21l20q2 privind gospodtuirea

localitdlilor urbane qi rurale;
-Ordonanfa Guve lui ff 2/2001 privi
-referatul de aprobare al p marului co

Regulamentului de utilizare a parcuriloq locuril
spon allate in adminislrarea comunei Ro$iori. in

-raportul de avizare al comisiilor de spe
in temeiul art.129, art 139 alin.l), art.19

m5712019 privind Codul Administrativ cu mod

HOTARA$TE:

comunei qi opiniei Pub

PRE$EDIN
MU$AT

CONTRASE
SECREATRUL C

DRACOMIR

anexei nr.l la prezenta hotarare.
Art,2- Se imputemice$te Pimarul comun

Art,3- duce
Art.4- n gr{

Prezenta hotllrire a din numarul de ll coBsilieri in fun

LAL COMUNEI,



Anexa nr. I laHCLn din f O{2. 2ok'
REGULAMENTUL

priviDd utilizarea parcurilor, locurilor dejoacl, locurilor de odihnl[ si a terenurilor
desport allate in administrarea Comunei Rosiori



(6) Loc de agrement - spafiu amenajat ce cupainde o zon[ verde, pe care sunt plantati arbori
$i arbugti, platfomd dotatd cu mese pentru jocui recreative ($ah, tenis de masd etc.), fandnd
arteziant, pergole din lemn, alei pietonale, de-a lungul cdrora sunt montate b[nci $i co$uri de
gunoi;

(8) Utilizalori - percoane beneficiare de infta ctu.a parcurilor, a locurilor de joacd ti de
odihnd gi a terenu.ilo. de sport;

(9) Adminislrator - Comuna Ro$iori.

Art. 3. Legislafie conexi

(l) Acte normative conexe ca.e au fost avute in vedere penfu elaborarea prezentului
regulament:

- Legea nr . 286/2009 priv ind codul penal;

- Legea nr. 6111991 pentru sanclionarea faptelor de incdlcare a unor norme de convietuire
social6, a ordinii li lini$tii publioe republicatd;

- Legea nr. 2412007 ptivind reglementarea $i administrarea spatiilor vezi din intravilanul

- Ordona Guvemului nr. 2112002 privind gospoddrirea localitdlilo. urbane $i rurale, cu

modifictuile Si completirile ulterioare;

Art. 4. Accesibililate

(l) Parcu.ile, locurile de joac5, locurile de odihnd $i terenurile de sport sunt accesibile
publicului, numai pe timpul zilei

(2) Accesul public in parcuri, locuri de joac6, locuri de odihnd li pe ter€nudle de sport este

gratuit

Art's. Obligaliile utilizatorilor

(1) Utilizatorii parcurilor, a locurilor de joacd, a locurilor de agrement 9i a terenurilor de

sport tebuie sA aibd o tinutii $i un comportament decent, in conformitate cu bunele moravurl

gi ordinea publicd.

(2) in toate spafiile care fac obiectul prezentului Regulament este interziF accesul persoanelor

aflate sub influenfa blunrilor alcoolice sau a shrpefiantelor'

(3) Este interzis accesul pe spaiiile verzi, integral sau pa4ial, cu ep{ia acelor zone

destinate recreerii $i semnalizate caatare 
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(4) in caz de furtund sau vreme re4 utilizatorii parcurilor, a locurilor de joac5, a locurilor de

agrement 9i a terenurilor de sport, sunt obligati sA se indep ze de copaci $i sa nu se

adtrposteasc[ sub vegetalie.

(5) Parcurile, locurile de joac6, locurile de odihnd $i terenurile de sport pot fi inchise

tempo , atunci cend sunt anunlate alerte meteorologice sau oride cate ori este nevoie, cAnd

acest Iu se imPune.

(6) Este interzis accesulpe parcelele fl re $i/sau cu arbu$ti.

(?) Pentru siguranla utilizatorilor, plimbarea pe biciclete in parcuri este interzisd' cu excepfa
pistelor special m ate. in acest caz cicligtii trebuie sa acorde prioritate pietonilor'

(8) Circulatia copiilor sub 5 ani pe biciclete este permistr doar pe alei, doar sub supravegherea

unui adult, in mdsura in c nu afecteazd siguranta celorlalte persoane

(9) Pentru siguranla utilizatorilor, folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate in
parcuri este permisd numai in loculile semnalizate ca atare in acest caz, ace$ti utilizatori
trebuie sd acorde prioritate absolutd pietonilor.

(10) Copiii sub 5 ani pot ritiliza cele doud mijloace de locomolie prevezute la alin (9) pe alei,

in mesura in care nu afecte siguranla persoanelor.

(11) in locurile de joac[ nu este permis accesul cu biciclete, patine cu ile, scutere

nemotorizate sau skateboarduri, cu excepfia oelor apadnend copiilor $ub 5 ani' insolili de

adul{i.

(12) Utilizatorii sunt obligati sd foloseascd echipamentul instalat in parcuri sau locuri de

joace in funclie de destinalie $i sE se asigure cd nu se deterioreaza'

(13) Utilizatorii au obligalia pestIbrii curafeniei in parcuri, locuri dejoacS' locuri de odihnd si

terenuri de sport $i se nu arunce niciun fel de de$euri pe teitoriul acestora;

(14) Accesul cu c6ini de companie este permis numai'in parcuri li locuri de odihnd cu

obJigarea pu ii de c{tre acestea a lesei 9i a botnitej'

(15) Posesorii cainilor de companie au urmdtoarele obligalii, in timpul plimbdrii animalelor

pe domeniul public:

a) sd de ne asupra sa mateaialele necesale (ffua$, mdtur6' punge, etc) pentru curaFrea

locului $i evacu a dejecaiilor fiziologice:

b) sd nu permitd accesul animalelor de companie pe spaliile verzi din parcuri

c) mentinerea ceinilor in lesA $i cu botnitA;

d) Posesorii de animale de oompanie vor deline camete de sendtate penfu acestea Si

vor asigura vaccinarea lor, in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare;

(16) Este interzis accesulcu animale domestice precum Si pqunatul spafiilor verzi
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(17) Este interzisd distrugerea spaliilor verzi prin poluare cu ape reziduale. chimicale,
de$euride produclie, produse peffoliere sau alte substante noctve.

Art. 7. Utilizarea echipamentelor de joaci

(l) Utilizarea echipamentului de joace din spaJi;le de joace este permisd doar copiilor cu

va$ta cuprinsainfe 2- 14 ani

(2). Utilizatorii parcurilor de joacd pentru copii trebuie sa respecte insluc{iunile de folosire a

echipamentelo. de joac5, respectiv limita de varstl $i cea de greutate inscriptionate pe

echipament sau pe panoul de avertizare/inlormare

(3) Echipamentele de joaca din spaliile de joace vor fi utilizate doar in confomitate cu

limitele de ve$ta. inaltime, numtu de persoane 9i greutate inscriptionate pe fiecare dintre

acestea Greutatea maxime admisa pentru utilizarea echipamentelor dejoacdeste de 54 kg'



(5) Este interzisa folosirea echipamentelor in condilii climaterice nefavorabile: Ploaie, vant
putemic, ceaf4 gheali, ninsoare.

(5) Este interzisa stationarea in zona de siguranta a echipamentelor deioaca

(6) Este intsrzist utilizarea echipamentului care poarti inscripfia "DEIECT" sau bandd

avertizoare.

(7) Este interzisd utilizarea echipamentelor de joaca de cdtre persoanele adulte sau copiii in

varsta de peste 14 ani.

(8) Este jnterzisd escaladar€a structurilor din lemn cu exceplia celor destinate escaladelor

(9) ln zona topoganelor, este interzisa urcarea in sens invels sau in picioare' acestea trebule

folosite doar pentru coborare, cu picioarele inainte si in Pozitia sezut

(10) Leagenele vor fi utilizate doar in pozitia sezand'

(11) Este interzisA montarea $i utilizarea ln spatiul de joaca

afara celor montate de administrator.

(12) tnsotitorul copilului, Ptuintele sau reprezentantul

responsabilitatea in caz de accidentare ca unnare a

echipamentului de joacA

a altor echipamente de joacd ln

legal al copilului i$i asumd
utilizf,rii necorespunzatoare a

(13) Este interzis6 vandalizarea, zgarierea vopsire4 murdarirea cu orioe substanli' rupere4

distrugerea echipamentelor deioacd 9i a pieselor de mobilier urban'

(14) Insotitorul copilului, pdrintele sau reprezentantul legal al copilului .isi asuma

responsabilitatea in caz de deteriorare a spaliului de joaci sau echipamentului de ioaca ca

urmare a utilizdrii delbctuase a acestula oe cdtre copii li va suporta toate costurile de tepafare

sau inlocuire a acestom

(15) in cazul defecfiunilor aperute la echipamentele dejoacd utilizatorii au obligatia de a

anunla Primaria noqiori cu privire Ia acest aspect pentru luarea de'indatA a mesurilor de

prevenire a accidentelo..

Art'E' Utitizarea terenurilor de sport

Rosiori

(2) Utilizatorii terenurilor de sport, indiferent de statutul lor' aLl urmdtoarele obligalir:

a) se respecte normele de conduitE eticd !i prevederile prczentului legulament;

b) sa utilizeze spariul numai pe timpul zilei;



c) sA foloseasce terenul de sport Si dotdrile acestuia in confomit Lte cu destinatia lor;

d) se foloseasca incil inte adecvate activitf,lilor sportive 1in6nd cont de suprafata
dejoc a terenului.

(3) Pe tgrenul de sport se intgrzica accasul cu animale de companig sau domestice, biciclete,
role, skateboarduri, scuterc sau cu obiecte care pot duce la degradarea sau murdarirea
suprafetei dejoc;

(4) Utilizatori; terenului de sport i$i asumd riscurile oricdror lovituri sau traumatisme care pot
surveniin timpuljocului, ca urmare a utilizeriisu feleidejoc.

(5) Utilizatorii terenului de sport i$i asumd rdspun ea pentru lucrurile personale $i pentru
obiectele de prel ldsate nesupreavegheate in incinta $i vecin ea suprafetei dejoc.

(6) Utilizatorii vor putea fi obligali sd pardseascd imediat terenul de sport in oricare dintre
urmatoarele situalii:

a) nerespectarea prezentului regulament;

b) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente;

c) tulburarea liniStii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prrn

strigete $i larme de intensitate mare, in special in orele de liniSte prevezub de lege;

d) sevar$irea oriceror contraventii sau infracliuni ori fapte incompatibile cu o conduitd
sportivd sau de orice altE naturl.

e) utilizarea necorespunzatoare a dotlrilor terenurlui de sport ceea ce poate duce la

detenorarea acestora

(7) Utilizatorii adulti $i perinli sau re zentantii legali ai minorilor care deterioreaza sau

distrug echipamentul sau dotdrile aflate pe terenul de sport vor supoda costurile de repamre

lvsau inlocuire a acestora

(8) Utilizatorii vor pdstra curdfenia pe terenul de spott.

Art. 9. Activittrii itrterzise in parcuri, locuri de joactr, locuri de odihnii 9i terenuri de
sporr

(l) Este interzisd exercitalea orictuor activitdli comerciale, in spatiile ce fac obiectul

prezentului regulament.

(2) Este interzisa montarea ilegald de constructii in zona parcurilor, locurilor de joace,

locurilor de odihn6 si a terenurilor de spor! ocuparca ilegale a t€renuribr cu spalii verzr'

(3) in parcurile, locurile de joac5, locurile de odihnd Si terenurile de sport este infer7is'

utilizarea aparaturii audio, dacd prin aceasta se deranjeazd linigtea publicd'



(4) Reprezintd, de asemene4 activi interzise. urmdtoarele:

a) introducerea substantelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului,
precum $i a substanfelor explozive sau radioactive in toate zonele care fac obiectul
prezentului regulament;

b) utilizarea focului deschis, incendie.ea elementelor constitutive ale echipamentelor

din spatiile de joac5, a co$urilor pentru gunoaie, a bdncilor sau utilizarea focului deschis in
pe melru;

c) vandalizarea spaliilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgariere'

scriere, vopsire,murdarire cu orice substan(4 demontare, mu ' rupere, disfugere a

echipamentelor de joace, a panourilor infomative, a gardului imprejmuitor, a mobili lui
urban (b?inci, mese de $ah, pubele,larnpadare etc) Si a materialului dendro - floricol;

d) acoperilea afi$ajelor existente in incinta locu'ilor de joac?i ctl diferite tipuri de

anunluri publicitare, programe de evenimente, afi$e electorale, gBffiti, vopsire etc ;

e) fumatulin locurile dejoac6;

1) consumulde alcool sau de substante inteflise;

g) utilizarea mobili lui dejoacdde catre adulti;

h) utilizarea mobili€rului dejoacd de catre copiii sub 7 ani nesupravegheali;

i) sta[ionarea ln zona de siguranta a echipamentelor dejoac[;

j) nerespectarea recomandlrilor limiteloi de varste, de greutat{) saLl a num[rului de

persoane inscripfionate pe fiecare mobiljer dejoac[r

k) folosirea echipamentelor defecte;

l) supraaglomerarea echipamentelor dejoacS. fapt ce ar putea cauza accidente;

m) decojirea trunchiurilor arborilor, tf,ierea de tamuri din arbori Si arbulti'

rcclame;

n) ruperea florilor din perimefful spafiilor verzil

o) distrugerea sau deteriorarea drLrmurilor' aleilor' bordurilor' stalpilor de iluminat' a

sistemelor de irigaqii 9i a installiilor tehnice din spatiile verzi;

p) recoltarea de cte, muguri cetind,

q) colectarea plantelot medicinale, a ftuctelor 9i a ierbii;

r) aruncarea de ambalaje, hartii, sticle' fgari' seminie' precum $i de o ce alte de$euri;
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asculitesau crampoane) care ar putea afecta aceste suprafete;

u) sctrldatul in fantani arteziene;

v) pafunatulin zonele ce fac obiectulprezentului regulament;

w) hrdnirea animalelor ftrd stSpan a pasdrilor.

(5) Sunt interzise activitdlile $i jocurile care pot afecta lini$ea sau siguranta pietonilor,
deteriorarea plantatiilor qi a mobilierulLti, polu a punctelor de ape sau a fantanilor'

(6) Este inlerzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu exceptia autovehiculelor
speciale pentru intervenlii de urgentz aflate in misiune, $i a celor autorizate (vehicule de

serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare $i intetinere, pentru lucrdri de interes
public, de intervenlii la refelele edilitare, pentru aprovizionare).

(7) in afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este

interzisa fiind permise doar cele cu baloane u$oare pentrlr copii, in zone lndepartate de

plantalii fragile.

(8) Practicarea jocurilor de noroc in parcuri , locurile de joaci, tocurile de odihn[ fi pe

terenurile de sport este interzise.

Art'10 .Sanctiuni

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenlle il se

sanclioneaza cu amendd contravenlionalS, dela100 lei la200de lei pentru persoanele fizice

li de la 1.000 lei la 10.000 lei Pentru persoanele juridice

(2) in cazul in c prin sdversirea contravenliei se produce o pagube materiale' se va face

menliunea in procesul verbal de constatare a contravenliei, iar valoarea despagubirii se va

stabili pe baza devizului lucrdrilor de rep tii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmdnd sd

se realizeze in conformitate cu prevederile legale.

(3) Constatarea contravenliilor 9i aplicarea sancliunilor se fac de catre persoanele

imputemicite din cadrul Primeriei Ro$iori

(4) Prevederile refedtoare la contravenlii se completeazd cu dispozitiile Ordonantei

Guvemului . 2D001 privind regimul juridic al contmveniiilor cu modificdrile $i

comDletdrile ulterio


