
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL  BUDILA 
 
 

 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea 

Gradinitei cu Program Normal Budila 
 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de _______, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare prin care s-a propus aprobarea  
Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal 
Budila 

 
Având in vedere: 

- HCL nr. 130 din 29.12.2021 privind implementarea proiectului ROMACT - „School-My future”  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru 
agrement 

- Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele 
montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă” 

- Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003 
- Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei 
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Legea nr. 61 /1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 
alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările ulterioare, 

- avizul comisiei de specialitate nr. 2  

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aproba Regulamentul de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu 

Program Normal Budila, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta Hotarare. 
 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Gradinitei cu Program Normal Budila, 
Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul 
general al comunei Budila. 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2  

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea  Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea 
Gradinitei cu Program Normal Budila 

 
Având in vedere: 

- Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele 
montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă” 

- Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003 
- Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei 
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Legea nr. 61 /1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Este necesara dezbaterea proiectului de hotarare si supunerea la vot. 
 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
 
 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisia nr. 2  
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea  Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in 
curtea Gradinitei cu Program Normal Budila 

 
Având in vedere: 
- prevederile art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, este necesară 
adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea  Regulamentului de 
functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila 
 
 Analizand: 
- HCL nr. 130 din 29.12.2021 privind implementarea proiectului ROMACT - „School-My 

future”  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 

80, art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor 
pentru agrement 

- Prescripţia tehnică PTR 19/2002 “Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi 
echipamentele montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă” 

- Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003 
- Ordinul 501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002 
- Ordinul 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei 
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Legea nr. 61 /1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conveţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Este necesara dezbaterea in urmatoarea sedinta a consiliului local Budila a proiectului 
de hotarare privind  aprobarea  Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat 
in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila 
    

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 


