
                    ROMÂNIA
                 JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
                      PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a spațiilor de
joacă și a terenurilor de sport amplasate pe domeniul public al comunei Săliștea,

județul Alba

Având în vedere:
             - prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

-  prevederile Legii  nr.  12/1990  privind  protejarea  populației  împotriva  unor
activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor
verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de
exploatare a echipamentelor pentru agrement, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Ordinului  nr.  119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și
sănătate  publică  privind  mediul  de viață  al  populației,  cu modificările  și  completările
ulterioare;

-  prevederile O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravențiilor,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. e, f din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnică
legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată,
în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

      Art.  1. Aprobarea  regulamentului  de  organizare  și  utilizare  a  spațiilor de
joacă și a terenurilor de sport amplasate pe domeniul public al comunei Săliștea, judeţul
Alba, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 2. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

    Art. 3. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general,
primarului, viceprimarului, administratorului public, compartimentelor de resort din cadrul



Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul
Alba.

             INIŢIATOR,                  Avizează pentru 
legalitate,
                PRIMAR                       SECRETAR 
GENERAL
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                                             Jr. IONESCU 
MIHAELA-ALINA    

R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA NR. 
_________/______________
                 

       

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de
organizare și utilizare a spațiilor de joacă și a terenurilor de sport
amplasate pe domeniul public al comunei Săliștea, județul Alba

Având în vedere:
            - prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  61/1991  pentru  sancționarea  faptelor  de
încălcare a unor norme de conviețuire socială,  a ordinii  și  liniștii  publice,
republicată;

-  prevederile Legii  nr.  12/1990  privind  protejarea  populației
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Legii  nr.  24/2007  privind  reglementarea  și
administrarea  spațiilor  verzi  din  intravilanul  localităților,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe
piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, cu modificările și
completările ulterioare;

-  prevederile O.G.  nr.  21/2002  privind  gospodărirea  localităților
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de
igienă  și  sănătate  publică  privind  mediul  de  viață  al  populației,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  prevederile O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al



contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. e, f din O.U.G.

nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
în scopul asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spațiilor de joacă
pentru copii și ai terenurilor de sport, al prevenirii producerii unor defecțiuni,
al  prevenirii  producerii  unor  accidentări,  al  prevenirii  distrugerii
echipamentelor și a împrejmuirilor, al prevenirii depozitării unor deșeuri și
menținerii  unor condiții  optime de utilizare, propun adoptarea hotărârii  în
forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat. 

  
INIŢIATOR,

PRIMAR
JR. STĂNILĂ AUREL-EMIL

ROMÂNIA                Nr. _______ din 
____________
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA

R A P O R T
la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de
organizare și utilizare a spațiilor de joacă și a terenurilor de sport
amplasate pe domeniul public al comunei Săliștea, județul Alba

În  ceea  ce  priveşte  proiectul  de  hotărâre  referitor  la  aprobarea
regulamentului de organizare și utilizare a spațiilor de joacă și a terenurilor
de sport  amplasate pe domeniul  public al  comunei Săliștea, județul Alba,
iniţiat de domnul primar Stănilă Aurel-Emil, având în vedere:          
            - prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare;

-  prevederile  Legii  nr.  61/1991  pentru  sancționarea  faptelor  de
încălcare a unor norme de conviețuire socială,  a ordinii  și  liniștii  publice,
republicată;

-  prevederile Legii  nr.  12/1990  privind  protejarea  populației
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Legii  nr.  24/2007  privind  reglementarea  și
administrarea  spațiilor  verzi  din  intravilanul  localităților,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  prevederile H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe



piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, cu modificările și
completările ulterioare;

-  prevederile O.G.  nr.  21/2002  privind  gospodărirea  localităților
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de
igienă  și  sănătate  publică  privind  mediul  de  viață  al  populației,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  prevederile O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. e, f din O.U.G.
nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
precum și necesitatea și importanța stabilirii unor măsuri de  organizare  și
utilizare a spațiilor de joacă și a terenurilor de sport amplasate pe domeniul
public  al  comunei Săliștea,  județul  Alba, în  vederea exploatării  în  condiții
optime a acestora, propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de
hotărâre a fost iniţiat.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Chiriluț Marcel Teofil
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