ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 309 din data de 05.09.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a
echipamentelor de joacă în municipiul Buzău

Consiliul Local al munipiciului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr.444/CLM/05.09.2017, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul
Buzău;
- raportul comun al Direcţiei Poliţiei Locale Buzău şi Serviciului de
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de
specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;
- prevederile Legii nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi a
liniştii publice;
- -prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, modificată şi completată;
In temeiul art. 36, alin (1) şi alin. (6), lit. a), pct. 5 , art. 45 alin. (1) şi
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind regulile de folosire a
echipamentelor de joacă în municipiul Buzău.
Art.2.- Cu data promovării prezentei hotărâri orice altă dispoziţie
contrară se abrogă.

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei
Locale Buzău şi al Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INITIATOR
PRIMAR,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE :
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Roxelana Radu

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-PRIMAR–
Nr.444/CLM/5.09.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regulile
de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău
Ţinând cont de preocuparea permanentă a municipalităţii faţă de
asigurarea unor locuri de recreere pentru copii, au fost efectuate în ultima
perioadă de timp investiţii în amenjarea unor locuri de joacă noi precum şi
modernizarea celor existente prin dotarea acestora cu echipamente noi,
moderne, conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28
aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement, acţiune ce va continua până la
modernizarea tuturor locurilor de joacă existente în municipiul Buzău.
În decursul anilor s-au constatat frecvent vandalizarea
echipamentelor existente în locurile de joacă, situaţie ce implică alocarea
de fonduri suplimentare pentru reparaţii şi înlocuiri, nesiguranţa în
exploatare a echipamentelor datorate fie din cauza utilizării incorecte sau
de către copii cu vârstă mai mare decât cea impusă de fabricant, precum şi
pericolul transformării acestor spaţii în focare de infecţie datorită pătrunderii
în spaţiile de joacă cu animale, motorete, ATV-uri şi a persoanelor care
consumă alcool, fapte ce au fost posibile datorită lipsei unor reguli care să
împiedice sau să prevină cele expuse mai sus.
Având în vedere modificările intervenite în legislaţia în vigoare,
municipalitatea a prevăzut un set de reguli pentru utilizarea acestor locuri
de joacă, inclusiv aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, urmând ca orice altă dispoziţie contrară să fie
abrogată.
În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre , cu
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.
PRIMAR,
Constantin Toma
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Direcţia Poliţiei Locale Buzău
Serviciul Gospodărie Urbană
şi Protecţia Mediului
Nr. 22.952/04.09.2017
RAPORT COMUN
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de
folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău
În cadrul lucrărilor de investiţii derulate de Primăria municipiului Buzău au
fost cuprinse amenjarea unor locuri de joacă noi precum şi modernizarea celor
existente, prin dotarea acestora cu echipamente noi, moderne, conforme cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de
introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Ţinând cont de faptul că pentru folosirea acestor nu erau stabilite reguli
privind utilizarea acestor echipamente conform instrucţiunilor de folosire şi
categoriilor de vârstă, de pătrunderea în spaţiile de joacă cu animale, motorete,
ATV-uri şi altele, municipalitarea a prevăzut un set de reguli şi sancţiuni care să
împiedice şi să prevină distrugerea prematură a acestor echipamente şi
tranformarea acestor spaţii în focare de infecţie.
În momentul de faţă singura sancţiune prevăzută de Hotărârea nr. 18/2008
a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică pentru distrugerea sau degradarea din culpă a băncilor,
aparatelor din locurile de joacă pentru copii, a panourilor de afişaj, coşurilor de
gunoi, lămpilor pentru iluminat public, precum şi a altor obiecte de mobilier urban.
Având în vedere modificările intervenite în legislaţia în vigoare propunem
adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să se stabilească reguli
pentru utilizarea acestor locuri de joacă şi să fie aplicate sancţiuni
contravenţionale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, urmând ca orice altă dispoziţie contrară
emisă anterior să fie abrogată.
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu
caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.
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