
          ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                             - CONSILIUL LOCAL - 

 
                                                       H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de 
joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău 

  
Consiliul Local al municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară;  
 Având în vedere:  
 - recomandarea Avocatului Poporului nr. 90 din 17 octombrie 2019 
referitoare la încălcarea prevederilor art. 22, art. 49 și art. 52 din Constituția 
României, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, protecția 
copiilor și a tinerilor, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate 
publică; 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
410/CLM/31.10.2019, prin care se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul 
public din municipiul Buzău; 

- raportul comun al Direcției Poliției Locale Buzău și Serviciului de 
Gospodărie Urbană și Protecția Mediului nr.  132.959/31.10.2019;   

- 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 Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de 
introducere pe piață și exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

- prevederile Ordinului nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

- nota internă nr. 140.848 din 15.11.2019 a responsabilului cu societatea 
civilă, din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri. 

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n), 
art. 139 alin. (1) și alin. (3), lit. e) coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 196, alin. 1, lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de 
joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău, prevăzut în 
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
Art.2.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 325 din 16 

noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a 
echipamentelor de joacă în municipiul Buzău și alte dispoziții contrare. 

Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Poliției 
Locale Buzău și al Serviciului Gospodărie Urbană și Protecția Mediului, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

                               CU ATRIBUȚII DELEGATE 
                                                                      Elena Camelia Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 12 decembrie 2019 
Nr. 364 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139 
alin. (1) și alin. (3), lit. e) coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
  



 
 

ROMANIA 
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MUNICIPIUL BUZAU 
- P R I M A R – 

Nr. 410/CLM/31.10.2019 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii 
situate pe domeniul public din municipiul Buzău 

 
 

 Ținând cont de preocuparea permanentă a municipalității față de 
asigurarea unor locuri de recreere pentru copii, au fost efectuate în ultima 
perioadă de timp investiții în amenjarea unor locuri de joacă noi precum și 
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 piață și de exploatare a echipamentelor 
pentru agrement, acțiune 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, situație ce implică alocarea de fonduri 
suplimentare pentru reparații și înlocuiri, nesiguranța în exploatare a 
echipamentelor datorate fie din cauza utilizării incorecte sau de către copii cu 
vârstă mai mare decât cea impusă de fabricant, precum și pericolul 
transformării acestor spații în focare de infecție datorită aruncării reziduurilor de 
orice natură, pătrunderii în spațiile de joacă cu animale, precum și a 
persoanelor care fumează sau 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 regulament de organizare și funcționare a 
spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău, 
care cuprine măsuri privind securizarea zonei/dezafectarea echipamentului sau 
închiderea locului de joacă în cazul unei defecțiuni care poate pune în pericol 
siguranța copiilorm precum și  aplicarea de sancțiuni contravenționale conform 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, urmând ca orice altă dispoziție 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 ședinței Consiliului Local al Municipiului 
Buzău în vederea adoptării lui.   
   
   

 P R I M A R , 
Constantin Toma 
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R A P O R T   C O M U N 
 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii 
situate pe domeniul public din municipiul Buzău 

 
 
 În cadrul lucrărilor de investiții derulate de Primăria municipiului Buzău au 
fost cuprinse  amenjarea unor locuri de joacă noi precum și 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 piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement. 
 Ținând cont de faptul că pentru folosirea acestor nu erau stabilite reguli 
privind utilizarea acestor echipamente conform instrucțiunilor de folosire și  
categoriilor de vârstă, precum și pericolul transformării acestor spații în focare 
de infecție datorită aruncării reziduurilor de orice natură, pătrunderii în spațiile 
de joacă cu animale, precum și a persoanelor care fumează sau consumă 
alcool, municipalitarea a prevăzut un set de reguli și sancțiuni care să împiedice 
și să prevină distrugerea prematură a acestor echipamente și tranformarea 
acestor spații în focare de infecție. 
 Având în vedere Recomandarea Avocatului Poporului nr. 90 din 17 
octombrie 2019 referitoare la încălcarea prevederilor art. 22, art. 49 și art. 52 
din Constituția României, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, 
protecția copiilor și a tinerilor, respectiv dreptul persoanei vătămate de o 
autoritate publică ,  propunem adoptarea unei  hotărâri de consiliu local  prin 
care să se aprobe Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de 
joacă pentru copii amplasare pe domeniul public al municipiului Buzău, care  
stabilește reguli clare pentru utilizarea acestor locuri de joacă în condiții de 
siguranță pentru utilizatori.  
  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 ședinței 
Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.  
   
 
   DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE                              SERVICIU G.U.P.M., 
             Director executiv                                               Șef serviciu 
             Cornel Dumitrașcu                                              Anișoara Preda 

 
 


