
     
        ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

                                             - CONSILIUL LOCAL - 
   
 

                                                 HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor 

de joacă în municipiul Buzău 
  
 

Consiliul Local al municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere:  

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 444/CLM/05.09.20172017, 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 nr.  22.952/04.09.2017;   

-avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

- 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

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. 

 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Fănică Bârlă 
 
 
 
                        

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETARUL 
                                                                                      MUNICIPIULUI BUZAU, 

                                                                                                  Eduard Pistol 
 
 
 
 

 
 

Buzău,  16 noiembrie 2017 
Nr.325 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data 16 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



            ROMANIA 
     JUDETUL  BUZAU 
    MUNICIPIUL BUZAU 
        - P R I M A R – 
       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.   
   
    
 

 P R I M A R , 
Constantin Toma 



                    ROMANIA                                      
            JUDETUL BUZAU                           
         MUNICIPIUL BUZAU 
        -Direcţia Poliţia Locală-                
    -Serviciul Gospodărie Urbană 
         şi Protecţia Mediului- 
      Nr. 22.952/04.09.2017 

 
 

 

R A P O R T   C O M U N 
 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.  
   
 
   DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ                          ŞEF SERVICIU G.U.P.M., 
          Adrian Teodorescu                                              Anişoara Preda 

 
 



ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 325 

din data de 16 noiembrie 2017 
 

REGULAMENT PRIVIND FOLOSIREA LOCURILOR DE JOACA ÎN 
MUNICIPIUL BUZĂU 

 
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE; BAZA LEGALĂ  
(1) Prezentul regulament stabileşte obligaţiile exploatanţilor locurilor de 
joacă amplasate pe domeniul public al municipiului Buzău, precum şi a 
beneficiarilor acestora.  
(2) Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte 
normative:  
- H.G.nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare 
a echipamentelor pentru agrement;  
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei;  
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localităţilor urbane şi rurale;  
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi 
completată.  
(3) Definitii  
a) echipament pentru agrement – orice utilaj instalaţie sau dispozitiv 
acţionat prin forţa ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, 
mecanic, ce funcţionează pe un amplasament temporar ori definitiv şi care 
este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;  
b) echipament pentru spaţii de joacă – echipament pentru agrement, 
acţionat exclusiv prin greutatea sau forţa fizica a omului, destinat pentru a fi 
utilizat în special de copii, pe un spaţiu de joacă, temporar ori permanent;  
c) spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în 
care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;  
d) beneficiarii spaţiilor de joacă – copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani 
cu sau fără însoţitori;  

 
CAPITOLUL II REGULI PRIVIND FOLOSIREA ECHIPAMENTELOR DE 
JOACĂ 
 
Art. 1 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional 

următoarele:  
a) Nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de 

joacă;  



b) Nerespectarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor de joacă, 
respectiv limita de vârstă sau greutate inscripţionate pe echipament sau 
pe panoul de informare;  

c) Utilizarea echipamentului de către copiii nesupravegheaţi; 
d) Utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan; 
e) Căţărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă; 
f) Utilizarea echipamentului de către persoane care prezintă simptome cum 

ar fi: rău de înălţime, rău de mişcare, etc.; 
g) Utilizarea toboganului când suprafaţa de alunecare este acoperită cu 

gheaţă; 
h) Urcarea pe tobogan în sens invers coborârii; 
i) Folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor de joacă; 
j) Consumarea de alimente în timpul utilizării echipamentelor de joacă; 
k) Intrarea în zona de acţiune a leagănului sau a rotativei când 

acestea sunt în mişcare; 
l) Utilizarea leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în picioare; 
m) utilizarea echipamentului de către persoane care nu se pot prinde 

cu ambele mâini de sistemul de susţinere al echipamentelor; 

n) utilizarea leagănului la un unghi de înclinare mai mare de 80o faţă de 
verticală; 

o) utilizarea rotativei de către copiii care suferă de senzaţie de lipsă de 
echilibru în spaţiu, ameţeală; 

p) părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) 
în timpul mişcării acestora; 

q) punerea în miscare a echipamentelor din interiorul razei de acţiune a 
acestora; 

r) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea aparatelor sau echipamentelor 
de joacă pentru copii; 

s) nerespectarea prevederilor de conduită în spaţiile de joacă pentru copii, 
prevederi afişate la locurile de joacă 

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu avertisment sau 
amendă contravenţională cuprinsă între 100 şi 500 lei. 
 Dacă autorul contravenţiei este o persoană care nu răspunde con- 
travenţional se sancţionează însoţitorul sau în lipsa acestuia întreţinătorul 
legal.  

Art. 2 ( 1 ) Obligaţiile persoanelor fizice şi ale asociaţiilor de proprietari 
privind echipamentele de joacă, sunt urmatoarele: 
a) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă; 
b) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete, 



motociclete, autoturisme şi ATV-uri; 
c) să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement; 
d) să practice jocuri cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc.) doar in locuri 

special amenajate; 
e) să aiba un comportament civilizat şi să respecte normele civice de 

convieţuire; 
f) să  nu  distrugă  echipamentele  şi  împrejmuirea  spaţiului  de  joacă  

pentru copii, materialul dendrofloricol şi amenajările peisagistice din 
incintă; 

 
g) degradarea,  distrugerea  sau  îndepărtarea  instalaţiilor  şi  
echipamentelor  ce aparţin sistemului de iluminat public; 
h) degradarea, distrugerea sau îndepartarea mobilierului urban; 
  (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2, lit. a- h se 
sancţionează cu avertisment sau amendă contravenţională între 200 lei şi 
500 lei.  

(3)  In cazul în care faptele sancţionate au generat şi distrugeri sau 
deteriorări ale bunurilor, la valoarea amenzii se vor adăuga cheltuielile 
ocazionate de refacerea/aducerea la starea iniţială a bunurilor in cauză. 
       Art. 3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin 
prezentul regulament se face prin proces - verbal de contravenţie încheiat 
de către: 

a) persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziţia primarului; 
b) agenţii din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale; 
c) ofiţerii şi agenţii de poliţie; 
d) ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi. 

 
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
      consilier Fănică Bârlă                                    Eduard Pistol 


