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                                   H O T Ă R Â R E nr. 93/21.07.2009 
          PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 70 DIN 15.04.2008 CU PRIVIRE LA ASIGURAREA 
UNEI BUNE GOSPODARIRI A LOCALITATII, RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECTIA 

MEDIULUI, CREAREA UNUI CADRU NORMAL DE ORDINE SI LINISTE PUBLICA IN ORASUL 
SANTANA 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
 

Având în vedere : 

-         Referat de specialitate, referent potectia mediului Blidar Laurentiu; – Prevederile Legii 61/1991 privind pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicata; – O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; – Prevederile O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; – Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului; – Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata; – Prevederile art. 36,alin. (2) lit. „c”, alin. (4), lit. “f”, alin (6) pct. 9, 10, 16 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata; 

 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E  

  Art. 1 Se completeaza Hotararea Consiliului Local nr. 70 din 15.04.2008 dupa cum urmeaza: 
         CAPITOLUL II, art. 8, cu privire la protecţia plantaţiilor, parcurilor şi surselor naturale de interes 
local va fi completat cu urmatoarele puncte: 
 n) Programul de functionare a spatiilor de joaca este: 
     -in perioada 01.03-15.09, intre orele 08-22.00; 
     -in perioada 16.09-01.03, intre orele 08-20.00; 
 o) Spatiile de joaca se utilizeaza gratuit de catre toti beneficiarii (utilizatorii); 
 p) Echipamentele cu care sunt dotate spatiile de joaca sunt destinate copiilor cu varsta cuprinsa 
intre 2-14 ani; 
 q) Greutatea maxima admisa  este de 54 kg; 
 r) Accesul copiilor in spatiul de joaca este permis cu sau fara insotitori astfel: 
    -copii cu varsta intre 2 si 7 ani trebuie obligatoriu insotiti de un adult sau o persoana cu varsta de 
peste 14 ani; 
    -copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani au acces in spatiile de joaca si la echipamentele acestora 
fara insotitor adult; 
    -copii cu dizabilitati au acces in ininta spatiilor de joaca pentru utilizarea echipamentelor din 
dotare numai sub supravegherea insotitorilor adulti; 



 s) In incinta spatiilor de joaca sunt interzise urmatoarele: 
    -utilizarea echipamentelor din dotarea spatiilor de joaca de catre persoane adulte; 
    -escaladarea structurilor din lemn si a celor din poliesteri armati cu fibra de sticla; 
    -folosirea echipamentelor defecte; 
    -consumul de bauturi alcoolice in perimetrul spatiilor de joaca; 
    -folosirea de catre adulti a spatiilor de joaca in scopul servirii mesei; 
    -accesul persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice, substantelor afrodisiace sau 
halucinogene; 
    -accesul cu animale in spatiul de joaca; 
    -aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joaca a cosurilor pentru deseuri, 
bancilor sau utilizarea focului deschis in spatiile de joaca; 
    -zgarierea, ruperea sau demontarea, descompletarea sau orice alta interventie neautorizata 
asupra echipamentelor de joaca si a altor piese de mobilier urban. 
    -deformarea, lovirea, spargererea, cu sau fara intentie, a echipamentelor de joaca si a pieselor de 
mobilier urban (cosuri de gunoi, banci, lampadare, topogane, fantana arteziana, tasnitori, leagane, mese)-
in cazul savarsirii acestor fapte contravenientul va suporta, pe langa sanctiunea contraventionala, 
costurile repararii sau inlocuirii echipamentelor de joaca si a pieselor de mobilier urban 
    -demontarea, distrugerea, modificarea imprejmuirii spatiului de joaca; 
    -executarea de sapaturi, lucrari la retelele de utilitati si/sau bransamente in incinta spatiilor de 
joaca fara instiintarea prealabila a Compartimentului Urbanism a Primariei Orasului Santana. La 
executarea de lucrari in spatiile de joaca este obligatorie luarea masurilor de de protectie si semnalizare a 
acestora. 
    -murdarirea cu fluide corporale a imprejmuirii, terenurilor din incinta, elementelor de mobilier 
urban; 
    -utilizarea in incinta a altor jocuri decat cele care intra in dotarea standard; 
    -tulburarea linistii publice in incinta spatiilor de joaca; 
    -circulatia bicicletelor si a mopedelor. 
 t) Definitii: 
    -echipamente pentru spatiu de joaca-echipament pentru agrement conceput sau destinat pentru 
a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv  greutatea sau forta fizica a fiintei umane si destinat 
folosirii pe un spatiu colectiv de joaca, temporar sau permanent; 
    -spatiu de joaca (teren, loc)-perimetru delimitat si amenajat in scopul agrementului in care este 
instalat cel putin un echipament pentru spatiile de joaca; 
    -exploatantul spatiilor de joaca-orasul Santana-Primaria sorasului Santana; 
    -benficiarii (utilizatorii) spatiilor de joaca-copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 14 ani, cu sau fara 
insotitori; 
   Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari de incredinteaza primarul orasului Santana , domnul 
Enache Viorel. 
   Art. 3   -  Prezenta se comunică : 
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Directia Controlului Legalitatii Actelor , Juridic, Relatii Publice si 

Secretariat – Compartimentul Legalitatii Actelor si Contencios  
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei orasului Santana 
- Directia Publica de Paza Arad – agenti de paza din cadrul Primariei Santana 
- Persoane fizice si juridice prin afisaj  
- Primarul orasului  Santana. 
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