HOTARAREA nr.213
Din 27 august 2008
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a parcurilor de joaca din municipiul Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-referatul Direcţiei Tehnice nr.34205 din 22.07.2008 şi prevederile legale referitoare la
exploatatrea şi întreţinerea echipamentelor din parcurile de joacă;
În baza art.36 lit. c şi d şi 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al parcurilor de joaca
din municipiul Zalău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Generală ADP Zalău şi
Serviciul Public Poliţia Comunitară.
Art.3.Prezenta hotărâre ce comunică cu:
-Primarul municipiului Zalău
-Institutia Prefectului judetului Salaj
-Direcţia administraţie publică locală
-Direcţia economică
-Direcţia tehnică, Direcţia Patrimoniu
-DGADP Zalău
-Politia Comunitară
-publicare în presa locală
-afişare la sediul Primăriei municipiului Zalău

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nistorescu Radu Mihai

DAP-SJ/LP/6ex

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Potroviţă Stelian

ANEXA LA HCL NR.213/2008
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A PARCURILOR DE JOACA DIN MUNICIPIUL ZALĂU
Având în vedere:
Competenţele generale pe care le are autoritatea publică locală în ceea ce priveşte administrarea domeniului public al
municipiului Zalău conform Legii 215/2001;
 Hotărirea de Guvern nr. 1102/2002 privind regimul de introducere pe piata şi de exploatare a echipamentelor pentru
agrement,
 Prescriptia tehnică PT R 19/ 2002 ,,Cerinte tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate şi utilizate în
cadrul parcurilor de distracţie şi a spatiile de joacă" care prevăd reguli stricte de întreţinere şi utilizare a echipamentelor din
spaţiile de joacă pentru copii se impune prezentul regulament.
 Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002
 Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002
 Standardele europene SR EN 1176/2002 si SR EN 1177/2002
Consiliul local al municipiului Zalău stabileşte prin prezentul Regulament principalele obligaţii ale proprietarului,
administratorului şi utilizatorilor parcurilor de joacă din municipiu precum şi ale furnizorilor de echipamente de joacă.
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosinţa în condiţii corespunzătoare şi de durată a locurilor de joacă
amenajate în municipiu.
Art. 1. OBLIGAŢIILE CETATENILOR:

1. să nu utilizeze echipamentele dacă au o greutate corporala mai mare decât cea inscripţionată pe panoul
de avertizare;
2. să nu utilizeze echipamentele dacă au o vârstă mai mare decât cea inscripţionată pe panoul de avertizare.
3. accesul si utilizarea echipamentelor de joaca de catre copii cu varsta sub 8 ani se va face doar cu
insoţitor adult; în caz contrar, aparţinătorii se fac responsabili pentru posibilele accidente
4. să nu escaladeze structurile din lemn si cele de poliesteri armati cu fibra de sticla, eu excepţia celor
destinate escaladelor.
5. să nu folosească echipamentele defecte.
6. să nu consume mâncare şi/sau băuturi alcoolice in perimetrul locurilor de joacă;
7. să nu arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigară, etc.
8. este interzis accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor afrodisiace sau
halucinogene, precum şi consumul sau posesia unor asemenea substanţe în perimetrul locului de joacă;
9. este interzis accesul cu animale în perimetrul locului de joacă;
10. este interzisă staţionarea persoanelor în grupuri în perimetrul parcului de joacă, pentru alt motiv decât
cel de folosire corespunzătoare a spaţiului de joacă.
11. este interzisă aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a coşurilor pentru
deşeuri, a băncilor sau utilizarea focului deschis in perimetrul locului de joacă;
12. este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice
substanţă, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă si a altor piese de mobilier
urban (bănci, coşuri de gunoi, lampadare etc).
13. este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta- folosirea amplasamentului ca
toaletă publică.
14. nu se recomandă folosirea spaţiului de joacă de către copii a căror stare de sănătate poate afecta starea
de sănătate a celorlalţi copii;
15. este interzisă supraaglomerarea spaţiului de joaca de alte persoane care nu sunt insoţitori ai copiilor.
16. este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CDplayere la intensitate mare, etc
17. este interzisă scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuire sau pe echipamentele din spaţiile de
joacă.
18. este interzis accesul persoanelor, în special copii, în raza de acţiune a echipamentelor de joacă cu scopul
evitării accidentelor.
19. este interzisă circulaţia sau parcarea în parcuri şi locuri de joacă a autovehiculelor, ATV-urilor,
scuterelor, bicicletelor, etc.

20. în cazul defecţiunilor apărute la echipamente orice persoană poate anunţa DGADP, Primăria Zalău sau
Poliţia Comunitară, la numerele de telefon care vor fi afişate pe un panou la intrarea în perimetrului
locului de joacă;
21. eventualele accidente produse vor fi anunţate de persoanele interesate atât la Salvare cât şi la Poliţia
Comunitara.
Art. 2. OBLIGAŢIILE POLIŢIEI COMUNITARE:
a) Să asigure paza parcurilor de joacă pe toată durata zilei (24 ore) prin efectuarea de inspecţii periodice la un
interval nu mai mare de 2 ore.
b) Împreună cu DGADP, va inventaria şi prelua amplasamentele şi mobilierul în baza unui proces verbal.
b) Să răspundă prompt la orice solicitare venită din partea cetăţenilor, a Primăriei municipiului Zalău cât şi din
partea oricăror alte persoane juridice;
c) Să urmărească respectarea prezentului regulament şi să aplice sancţiunile corespunzătoare.
d) În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, Poliţia Comunitară va prezenta Primarului un raport cu numărul de contravenienţi şi
sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prezentului regulament, precum şi cu starea în care se află parcurile de joacă.
Art. 3. OBLIGAŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ZALĂU:
a) împreună cu Poliţia Comunitară va inventaria şi va preda acesteia amplasamentele şi mobilierul în baza unui proces verbal;
b) să asigure siguranţa şi funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiilor de joacă pentru copii;
c) să planifice lucrările de reparaţii şi întreţinere şi să le supună aprobării de către Primar;
d) să efectueze lucrările de întreţinere şi reparaţii curente(curatat, vopsit, gresat, completat sau nivelat nisip, etc) de două ori pe lună
iar reparaţiile capitale ori de câte ori este necesar;
Personalul responsabil cu aceste lucrări va fi în mod obligatoriu autorizat ISCIR.
e) să efectueze lucrările de reparaţii în conformitate cu procedurile tehnice de lucru ale fiecărui echipament, standardele şi legislaţia
în vigoare;
f) să primească sesizările cetăţenilor cu privire la defecţiunile apărute şi să le remedieze în cel mai scurt timp posibil; demararea
remedierilor se va efectua nu mai târziu de 2 zile de la constatare sau anunţare.
g) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat;
h) să prezinte echipamentele şi toate documentaţiile tehnice necesare la verificările care se efectuează de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT;
i) să numească RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a Instalaţiilor din spaţiile de joacă pentru copii,
autorizat de ISCIR-INSPECT, care răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19/2002
privind siguranţa în funcţionare a acestora.
j) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă cu inspecţia, lucrările de întreţinere şi de reparaţii.
k) să întocmească un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea cetăţenilor, agenţilor economici sau
instituţiilor publice şi modul de soluţionare;
l) conducerea DGADP să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR,
să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;
m) în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni va prezenta Primarului un raport privind starea locurilor de joacă, sesizările primite, modul
şi durata de soluţionare, reparaţiile efectuate, etc.;
n) să păstreze documentaţia tehnică a echipamentelor de joacă;
o) să deţină Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele şi legislaţia aplicabilă, să cunoască legislaţia şi
reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă şi să se asigure de respectarea acestora;.
p) să fie prezent la toate inspecţiile organelor de îndrumare şi control, fiind direct responsabil de rezultatelor acestora;
q) să confecţioneze şi să amplaseze, la fiecare loc de joacă, panoul prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
Eventualele accidente produse din cauza neîntreţinerii sau întreţinerii necorespunzătoare a echipamentelor de joacă sau mobilierului
din perimetrul locului de joacă, vor atrage răspunderea materială, contravenţională sau penală a DGADP.
Art. 4. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI ZALĂU -prin personalul din aparatul de specialitate al Primarului
a) să verifice respectarea prezentului regulament de către Politia Comunitară şi DGADP;
b) să verifice executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a fiecărui
echipament;
c) să constate săvârşirea contravenţiilor şi să aplice sancţiunile corespunzătoare;
d) să propună amenajarea de noi spaţii de joacă, să întocmească documentaţiile necesare investiţiilor noi;
e) să identifice surse de finanţare pentru locuri de joacă;
f) să realizeze achiziţiile de echipamente, servicii pentru locurile de joacă;
g) să predea DGADP documentaţiile aferente echipamentelor de joacă, inclusiv o copie a Autorizaţiei de construcţie, conform cu
originalul.
ART.5.CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI:
Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
1. utilizarea/escaladarea echipamentelor de joacă de către persoane care au o greutate corporala mai mare decât cea inscripţionată pe
panoul de avertizare
-cu amendă de la 50 la 200 lei;

2.utilizarea/escaladarea echipamentelor de joacă de către persoane care au o vârstă mai mare decât cea inscripţionată pe panoul de
avertizare
-cu amendă de la 50 la 200 lei;

3.utilizarea/escaladarea echipamentelor care sunt marcate ca defecte
-cu amendă de la 100 la 200 lei;
4.accesul sau staţionarea în perimetrul locurilor de joacă a personelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice,
substantelor afrodisiace sau halucinogene, precum şi consumul sau posesia unor asemenea substanţe în
perimetrul locului de joacă -cu amendă de la 500 la 1000 lei;
5. accesul sau staţionarea cu animale în perimetrul locului de joacă-cu amendă de la 100 la 200 lei;
6. staţionarea persoanelor în grupuri, altele decât însoţitorii copiilor, în perimetrul parcului de joacă, pentru alt
motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spaţiului de joacă
-cu amendă de la 50 la 100 lei;
7. aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a coşurilor pentru deşeuri, a băncilor sau
utilizarea focului deschis in perimetrul locului de joacă
-cu amendă de la 250 la 500 lei;
8. satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta locului de joacă(folosirea amplasamentului ca
toaletă publică)
-cu amendă de la 250 la 500 lei;
9. producerea de zgomote prin utilizarea de aparate radio, CD-playere, etc, la intensitate mare
-cu amendă de
la 50 sau 100 lei;
10. scuturarea covoarelor şi/sau uscarea rufelor pe imprejmuire sau pe echipamentele din spaţiile de joacă
-cu amendă de la 100 la 300 lei;
11.circulaţia sau parcarea în parcuri şi locuri de joacă a autovehiculelor, ATV-urilor, scuterelor, bicicletelor,
etc. -cu amendă de la 100 la 300 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către împuterniciţi ai Primarului şi de către
poliţia comunitară.
Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru
fapta reţinută şi sancţionată.
Prevederile prezentului articol se completează cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. Dispoziţiile prezentului regulament intră în vigoare la data aducerii lui la cunoştinţă publică cu excepţia art.5 care intră în
vigoare la 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.
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ANEXA I
la Regulament
PANOU
Program de funcţionare: 08,00 – 22,00
Limita de vârstă: (conform documentaţiilor tehnice livrate de producător)
Limita de greutate: (conform documentaţiilor tehnice livrate de producător)
Echipamentele de joacă respectă normele europene SR EN 1176, SR EN 1177

Telefoane utile:
 Salvare 112/611313




Pompieri 112/611212/615620/615621
Poliţia Comunitară 610178
OPC 612 832



DGADP 612837

Informaţii utile





Administrare: DGADP , tel. 612837, Zalău, str. Fabricii, nr. 28
Producător:
Autorizaţia de construire: nr/data, emisă de Primăria municipiului Zalău
Nr. de inventar:

Se interzice:

1. utilizarea echipamentelor de către persoane care au o greutate corporală mai mare decât cea
inscripţionată mai sus;
2. utilizarea echipamentelor de către persoane care au o vârstă mai mare decât cea inscripţionată mai sus;
3. accesul şi utilizarea echipamentelor de joacă de catre copii cu vârsta sub 8 ani fără insoţitor adult; in
caz contrar, aparţinătorii se fac responsabili pentru posibilele accidente ale copiilor.
4. escaladarea structurilor din lemn si a celor din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă, cu excepţia celor
destinate escaladelor;
5. folosirea echipamentelor defecte.
6. consumarea de mâncare şi/sau băuturi alcoolice in perimetrul locurilor de joacă;
7. aruncarea de gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de ţigară, etc.
8. accesul persoanelor sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor afrodisiace sau halucinogene,
precum şi consumul sau posesia unor asemenea substanţe în perimentrul locului de joacă.
9. accesul cu animale în perimentrul locului de joacă;
10. staţionarea persoanelor în grupuri, pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spaţiului de
joacă.
11. aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca, a coşurilor pentru deşeuri, a băncilor
sau utilizarea focului deschis in incintă;
12. vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea,
mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă si a altor piese de mobilier urban (bănci, coşuri
de gunoi, lampadare etc).
13. satisfacerea necesităţilor fiziologice pe terenul din incinta - folosirea amplasamentului ca toaletă
publică.
14. nu se recomandă folosirea spaţiului de joacă de către copii a căror stare de sănătate poate afecta starea
de sănătate a celorlalţi copii.
15. supra-aglomerarea spaţiului de joacă cu alte persoane care nu sunt insoţitori ai copiilor.
16. producerea de zgomote prin strigăte, larmă, cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere la
intensitate mare, etc
17. scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuire sau pe echipamentele din spaţiile de joacă.
18. accesul persoanelor, în special copii, în raza de acţiune a echipamentelor de joacă cu scopul evitării
accidentelor.
19. circulaţia sau parcarea în locul de joacă a autovehiculelor, ATV-urilor, scuterelor şi bicicletelor.

Obligaţiile utilizatorilor:
1. să anunţe la DGADP, Primăria Zalău sau Poliţia Comunitară orice defecţiune apărută la echipamente la
numerele de telefon afişate.
2. să anunţe orice accident produs la Salvare şi la Poliţia Comunitară la numerele afişate.
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