ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 26.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind conduita în parcurile și
locurile de odihnă, de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos
Consiliul local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,
Având în vedere:
- Dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Ordonanța Gugernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de
îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor de agrement;
- Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerințe tehnice
de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de
distracții și spațiilor de joacă”;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau
prestări de servicii ilicite;
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de
prevenire și stingere a incendiilor;
- dispozițiile O.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși;
- prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
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Luând în considerare:
- solicitarea nr. 35027/09.05.2018 privind adoptarea unui regulament de organizare și funcționare a
spațiilor de joacă pentru copii aflate pe domeniul public din orașul Târgu Frumos;
- expunerea de motive nr. 39856/19.07.2018 înaintată de către consilierul local Condurache Mihai;
- proiectul de hotărâre nr. 39857/19.07.2018;
- raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu
Frumos nr. 39858/19.07.2018;
- raportul întocmit de Biroul de Poliție Locală a Orașului Târgu Frumos nr. 40114/24.07.2018;
- avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 40194/24.07.2018;
- avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte,
tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 40201/24.07.2018;
- avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 40206/24.07.2018;
În temeiul art. 36, al art. 45 alin. 1 și al art. 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind conduita în parcurile și locurile de odihnă, de joacă și/sau de
agrement din Orașul Târgu Frumos, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Târgu
Frumos, prin aparatul de specialitate.
Art.3. Secretarul orașului Târgu Frumos va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor
prezentei hotărâri prin afișare la avizier și/sau pe pagina de internet a instituției și/sau presă și comunicarea
acesteia:
- Prefectului Județului Iași;
- Primarului orașului Târgu Frumos;
- Biroului Poliție Locală a orașului Târgu Frumos;
- Birourilor și compartimentelor interesate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului
Târgu Frumos.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,

ARVINTE DANIEL COSTIN

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.07.2018, cu un număr de 17 voturi „pentru”,
0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în
funcție.
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Anexă la Hotărârea nr. 75/26.07.2018

Regulamentul privind conduita în parcurile și locurile de odihnă,
de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos
Cap. I. INFORMAȚII GENERALE
Art. 1. Domeniul de aplicare
(1) Prezentul Regulament se aplică tuturor parcurilor și locurilor de joacă amenajate de și în Orașul
Târgu Frumos, amplasate pe domeniul public al unității administrativ teritoriale, fiind obligatoriu pentru
toate persoanele care le utilizează în scopul pentru care au fost amenajate ori doar le traversează.
(2) Obiectivul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor și a
condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor și a echipamentelor din parcurile și
locurile de joacă, precum și de a asigura folosirea în condiții de siguranță și de durată a parcurilor și
locurilor de joacă pentru copii, amenajate în Orașul Târgu Frumos.
(3) Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în
domeniul ordinii și liniștii publice, al protecției mediului, al răspunderii civile, contravenționale ori
penale pentru faptele săvârșite.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Art. 2. Definiții
Parc – suprafață întinsă de teren, de utilitate publică, format dintr-un cadru vegetal specific și din
zone construite, cuprinzând dotărâ și echipări destinate activităților cultural – educative, sportiv sau
recreative pentru populație;
Spațiu de joacă (teren, loc) – perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este
instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;
Echipament pentru spațiu de joacă – echipament pentru agrement, conceput pentru a putea fi utilizat
de către copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a omului, destinat folosirii pe un
spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;
Loc de odihnă – spațiu amenajat cu aei pietonale și zone cu pavele, pe care sunt amplasate bănci și
coșuri de gunoi, precum și o zonă cu gazon, completată sau nu cu arbuști și/sau flori ornamentale;
Teren de sport – suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral, cu porți de acces,
amenajat cu dotări sportive (porți de fotbal,handbal, coșuri de baschet, fileu de tenis/volei);
Loc de agrement – spațiu amenajat ce cuprinde o zonă verde cu sau fără arbori și/sau arbuști,
platformă dotată cu mese pentru jocuri recreative, fântână arteziană, pergole din lemn, alei pietonale
cu bănci și coșuri de gunoi;
Utilizatori – persoane beneficiare a infrastructurii parcurilor, locurilor de odihnă, de joacă și de
agrement și/sau a terenurilor de sport amenjate pe domeniului public din Orașul Târgu Frumos;
Trecători – persoane care tranzitează/traversează prin parcuri, ocazional, fără a utiliza spațiile
amenajate în scopul pentru care au fost create;
Proprietar – deținătorul dreptului de proprietate publică asupra suprafețelor de teren pe care sunt
amenajate parcurile, locurile de odihnă, de joacă și de agrement și/sau a terenurilor de sport și
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asupra tuturor echipamentelor și a dotărilor montate în asemenea locuri, respectiv Orașul Târgu
Frumos.
Art. 3. Legislație conexă:
La elaborarea prezentului Regulament au fost avute în vedere următoarele acte normative, în vigoare
și actualizate la data elaborării Regulamentului:
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Ordonanța Gugernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de
îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor de agrement;
- Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerințe tehnice
de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de
distracții și spațiilor de joacă”;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau
prestări de servicii ilicite;
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de
prevenire și stingere a incendiilor;
- dispozițiile O.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși;
- prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
Cap. II. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
Art. 4. Indiferent de caracterul temporar ori permanent al amplasamentului, Orașul Târgu Frumos
este obligat să asigure următoarele:
a) să implementeze prevederile prezentului Regulament;
b) să informeze, să prevină și să monitorizeze respectarea prezentului Regulament;
c) să asigure accesul gratuit în spațiile destinate odihnei, recreării și jocului copiilor;
d) să planifice lucrările de întreținere și lucrările de reparații curente/capitale ori de câte ori este necesar
și să informeze beneficiarii/trecătorii cu privire la efectuarea acestora;
e) să asigure efectuarea lucrărilor de întreținere și a lucrărilor de reparații curente/capitale ori de câte ori
este necesar, cu obținerea prealabilă a tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege pentru
efectuarea lor;
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f) să asigure verificarea executării lucrărilor de întreținere și a reparațiilor curente/capitale, în
conformitate cu procedura de inspecție și întreținere a fiecărui echipament;
g) să primească sesizările cetățenilor cu privire la defecțiunile apărute și să le remedieze în cel mai
scurt timp;
h) să primească sesizările referitoare la încălcarea prezentului Regulament ori a oricăror alte dispoziții
legale aplicabile în materie și să le remedieze în cel mai scurt timp;
i) să monteze în spațiile destinate odihnei, recreării și jocului copiilor doar echipamente autorizate de
instituțiile abilitate;
j) să asigure siguranța și funcționarea corectă a echipamentelor din spațiile destinate odihnei, recreării
și jocului copiilor;
k) să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului conform instrucțiunilor
tehnice furnizate de producător, reprezentantul autorizat al acestuia din urmă ori importator și, atunci
când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;
l) să păstreze documentația tehnică a parcurilor și/sau a locurilor de odihnă/de joacă/de agrement
amenajate;
m) să dețină prescripțiile tehnice specifice, în conformitate cu standardele și legislația în vigoare
aplicabilă, și să asigure respectarea acestora;
n) să informeze utilizatorii și trecătorii cu privire la:
- denumirea parcului/locului de joacă/odihnă/agrement;
- condițiile de utilizare;
- programul de funcționare;
- numerele de telefon utile în situația producerii unor cazuri de urgență;
o) să propună amenajarea de noi parcuri și/sau spații de odihnă, de joacă și/sau de agrement;
p) să întocmească documentațiile necesare realizării investițiilor propuse;
q) să identifice surse de finanțare pentru realizarea investițiilor propuse;
r) să realizeze investiții în conformitate cu prevederile H.G. nr. 435/2010 și cu prevederile aplicabile în
domeniul achizițiilor publice;
s) să urmărească atragerea răspunderii civile, contravenționale ori penale a persoanelor responsabile,
atunci când este cazul.
Cap. III. REGIMUL DE EXPLOATARE A PARCURILOR ȘI A LOCURILOR DE ODIHNĂ, DE
JOACĂ ȘI/SAU DE AGREMENT
Art. 5. Reguli generale
Utilizarea parcurilor și a locurilor de odihnă, de joacă și/sau de agrement se face cu respectarea
următoarelor reguli:
a) programul de funcționare este zilnic, între orele 08:00 și 21:00;
b) accesul tuturor utilizatorilor și a trecătorilor este gratuit;
c) accesul este permis exclusiv pe aleile și în locurile special amenajate și semnalizate ca atare
pentru recreere, fiind interzis accesul pe spațiile verzi și/sau în parcelele florale și/sau cu arbuști;
d) utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor din dotarea
parcurilor și a locurilor de odihnă, de joacă și/sau de agrement, inscripționate pe echipamente
sau pe panoul de avertizare/informare;
e) este obligatorie păstrarea curățeniei în interiorul și în proximitatea parcurilor și a locurilor de
odihnă, de joacă și/sau de agrement;
f) este obligatorie adoptarea unui comportament civilizat și respectarea normelor civie de
conviețuire;
g) utilizarea echipamentelor se va face exclusiv în scopul pentru care au fost concepute;
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h) jocul cu mingea și/sau accesul/circulația/parcarea bicicletelor, a tricicletelor, a trotinetelor, a
patinelor cu rotile, a skateboardurilor, a scuterelor/mașinuțelor nemotorizate și a oricăror alte
vehicule de acest fel, indiferent de tipul tracțiunii, este permis exclusiv în zone special amenajate
pentru astfel de vehicule;
i) circulația copiilor mici având vârsta de până la 5 ani pe biciclete, triciclete, trotinete, cu patine cu
rotile ori cu mașinuțe nemotorizate poate fi efectuată doar pe alei și doar în condițiile în care nu
afectează siguranța persoanelor, iar copiii sunt însoțiți de un adult;
j) în toate spațiile care fac obiectul prezentului Regulament, este interzis accesul persoanelor aflate
sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor interzise;
k) în caz de furtună sau vreme rea, nu este recomandată adăpostirea sub arbori/arbuști/orice formă
de vegetație;
l) în vederea prevenirii oricărei accidentări, nu este recomandată utilizarea echipamentelor a cărora
suprafață este umedă ori acoperită cu zăpadă/gheață;
m) accesul câinilor și/sau a pisicilor este permis doar ținuți de zgardă și lesă sau ham, proprietarii
acestora (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în scaun cu rotile)
având obligația să colecteze și să elimine excrementele animalului de companie;
n) este interzisă utilizarea echipamentelor defecte și/sau a celor aflate în reparații, împrejmuite
și/sau semnalizate prin „Echipament defect, a nu se utiliza! Pericol de accidentare!”;
o) utilizatorii și/sau trecătorii vor sesiza proprietarului (ori persoanelor împuternicite de proprietar)
orice defect ori stare de pericol sau existența oricărei situații care au conduce la periclitarea
siguranței și/sau a sănătății celor care utilizează echipamentele din dotarea parcurilor și/sau a
locurilor de odihnă, de joacă ori de agrement, imediat după constatarea lor;
p) în situațiile alertelor meteorologice sau ori de câte ori se impune, parcurile și locurile de odihnă,
de joacă și/sau de agrement pot fi închise temporar, în vederea protejării siguranței, sănătății și
integrității persoanelor.
Art. 6. Reguli speciale de utilizare a locurilor de joacă
Suplimentar regulilor prevăzute la art. 5 de mai sus, în locurile de joacă pentru copii este obligatorie
respectarea următoarelor reguli:
a) accesul copiilor în locurile de joacă este permis cu sau fără însoțitori, astfel:
- copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani vor fi însoțiți obligatoriu și permanent de către un adult
sau de o persoană cu vârsta de peste 14 ani;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani au acces la spațiile de joacă și la echipamentele
acestora, fără a fi necesară prezența unui adult;
- copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din
dotare numai sub supravegherea permanentă a însoțitorilor adulți;
b) echipamentele cu care sunt dotate locurile de joacă sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2
și 14 ani;
c) greutatea corporală maximă admisă, individuală sau cumulată, este de 54 kg;
d) suprafața de alunecare a toboganului se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea
simultană de către doi sau mai mulți copii;
e) accesul la suprafața de alunecare a toboganului se face exclusiv prin locul special amenajat, fiind
interzisă urcarea pe suprafața de alunecare în sens invers;
f) pe suprafața de alunecare a toboganului este interzisă coborârea cu capul înainte;
g) pentru sănătatea copiilor, este interzisă spațiului de joacă de către copiii a căror stare de sănătate
poate afecta starea de sănătate a altor persoane (alți copii și/sau adulți);
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

pentru siguranța și sănătatea copiilor, este interzisă escaladarea echipamentelor de joacă, cu
excepția celor special destinate cățărării și echilibristicii; acestea din urmă, pot fi escaladate cu
respectarea recomandărilor producătorului/importatorului/furnizorului echipamentelor de acest fel;
echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de copiii care prezintă simptome cum ar fi rău de
înălțime, rău de mișcare, amețeală, etc.;
pentru siguranța și sănătatea copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării
echipamentelor de joacă;
pentru siguranța și sănătatea copiilor, este interzisă intrarea în raza de acțiune a echipamentelor a
căror componente sunt în mișcare/balans;
leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția șezut, fiind interzisă
utilizarea acestora stând în picioare;
leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de către copii doar în momentul în care
echipamentul s-a oprit complet din mișcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei
sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mișcării acestora;
este interzisă punerea în mișcare a echipamentelor din interiorul razei de acțiune a acestora.

Cap. IV. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Art. 7. Contravenții
(1) Constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite condițiile antrenării răspunderii penale, și se
pedepsesc cu amendă de la 100 lei la 300 lei următoarele fapte:
a) ruperea și deteriorarea florilor din perimetrul parcurilor și a locurilor de odihnă, de joacă și/sau de
agrement;
b) decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, prinderea de corpuri străine de
trunchi/ramuri (inclusiv fixarea de indicatoare și reclame);
c) recoltarea de fructe, muguri, plante medicinale;
d) mutarea sau răsturnarea băncilor, coșurilor, indicatoarelor, echipamentelor din locurile unde au fost
amplasate;
e) călcarea peste garduri vii, parcele cu arbuști, plante de umbră și/sau flori, precum și distrugerea
vegetației din jardiniere și vase decorative;
f) călcarea și stationarea pe iarbă, în alte zone decât cele de odihnă și recreere, semnalizate sau
indicate ca atare;
g) aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, resturi menajere, țigări și/sau resturi de țigări, cadavre de
animale și orice alte deșeuri pe spații verzi, alei, fântâni arteziene;
h) urcarea pe monumente, statui, fântâni, bănci, escaladarea împrejmuirilor;
i) deplasarea pe biciclete, triciclete, trotinete, patine cu rotile, scutere/mașinuțe nemotorizate,
skateboarduri în afara traseelor special amenajate, cu exceptia persoanelor cu handicap locomotor;
j) accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor interzise;
k) folosirea echipamentelor în scopul servirii mesei;
l) desfășurarea de activități de picnic.
(2) Constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite condițiile antrenării răspunderii penale, și se
pedepsesc cu amendă de la 300 lei la 500 lei următoarele fapte:
a) accesul/circulația/parcarea autovehiculelor, a motocicletelor, a altor mijloace de transport motorizate,
a utilajelor și/sau a oricăror alte vehicule, indiferent de tipul tracțiunii, cu excepția autovehiculelor
aflate în misiune aparținând salvării, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Public,
Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Pază și Protecție,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Pompieri, Poliția locală și cu excepția autovehiculelor și utilajelor destinate întreținerii spațiilor care
fac obiectul prezentului Regulament ori destinate intervențiilor la rețelele edilitare;
accesul câinilor și a pisicilor pe spațiile verzi și/sau cu arbori, arbuști, flori ori în locurile de joacă, cu
excepția „câinilor de conducere” aflați în situații de lucru (cu ham special) care însoțesc nevăzătorii ori
persoanele cu dizabilități;
lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau
bunuri;
neluarea de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui a măsurilor de prevenire a atacului
canin, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
accesul câinilor clasificați ca fiind periculoși prin dispozițiile O.G. nr. 55/2002 privind regimul de
deținere al câinilor periculoși, fără respectarea măsurilor restrictive reglementate de legislația în
vigoare;
defrișarea arborilor și arbuștilor;
vandalizarea și/sau demontarea și/sau distrugerea totală sau parțială a mobilierului urban, a vaselor
decorative, statuilor, monumentelor, clădirilor, chioșcurilor, împrejmuirilor, gardurilor și fântânilor
arteziene;
deteriorarea aleilor, căilor de acces, bordurilor, stâlpilor de iluminat, gurilor de incendiu, rețelelor
electrice și de irigat, gurilor de scurgere și a capacelor căminelor rețelelor de utilități din perimetrul
parcurilor și a locurilor de odihnă, de joacă și/sau de agrement;
consumul de băuturi alcoolice și/sau de substanțe interzise în perimetrul spațiilor care fac obeictul
prezentului Regulament;
fumatul în locurile de joacă pentru copii;
aprinderea părților componente ale echipamentelor, a coșurilor de gunoi, a elementelor mobilierului
urban sau utilizarea focului deschis în perimetrul spațiilor care fac obiectul prezentului Regulament;
depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenților comerciali pe
platformele de gunoi proprii ori în perimetrul spațiilor care fac obiectul prezentului Regulament;
distrugerea spațiilor verzi, a arborilor, a arbustilor și/sau a florilor cu ape reziduale, produse chimice,
produse petroliere;
răspândirea sau reversarea directă pe sol, spații verzi, parcele cu flori și/sau în fântânile arteziene a
apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea mașinilor de orice fel ori a oricăror obiecte sau a
animalelor;
poluarea apelor din fântânile arteziene prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale,
animale;
satisfacerea necesităților fiziologice în perimetrul spațiilor care fac obiectul prezentului Regulament;
scăldatul în fântânile arteziene;
practicarea cerșetoriei;
scuturatul covoarelor, uscarea rufelor pe echipamentele din dotarea spațiilor care fac obiectul
prezentului Regulament;
executarea de săpături, lucrări de rețele de utilități și/sau branșamente în perimetrul spațiilor care fac
obiectul prezentului Regulament fără acordul expres prealabil al proprietarului, cu excepția lucrărilor
de intervenție urgente pentru care este suficientă înștiințarea prealabilă a proprietarului;
practicarea de jocuri de noroc neautorizate;
pășunatul animalelor în zonele care fac obiectul prezentului Regulament;
hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor în perimetrul spațiilor care fac obiectul prezentului
Regulament;
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x) tulburarea fără drept a liniștii și ordinii publice în spațiile care fac obiectul prezentului Regulament
și/sau a locuitorilor din vecinătate prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin
strigăte sau larmă.
(3) Constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite condițiile antrenării răspunderii penale, și se
pedepsesc cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei următoarele fapte:
a) efectuarea de acte sau fapte de comerț, fără acordul prealabil expres al proprietarului;
b) desfășurarea de activități economice, de turism și agrement neautorizat;
c) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate;
d) efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în
condițiile legii;
e) fotografierea sau filmarea în scopuri comerciale fără aprobarea proprietarului;
f) desfășurarea de activități/concursuri culturale, sociale și/sau sportive fără acordul prealabil
expres al proprietarului;
g) organizarea luptelor între câini ori orice alte animale, antrenarea câinilor în acest scop și
participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii.
Cap. V. DISPOZIȚII FINALE
Art. 8. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezentul Regulament sunt în sarcina
polițiștilor locali.
Art. 9. În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiune
despre aceasta în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, iar valoarea prejudiciului se
va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparații, recuperarea prejudiciului urmând să se recupereze în
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
Art. 10. Cuantumul amenzilor se stabileşte şi se reactualizează periodic.
Art. 11. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor poate fi contestat în condițiile
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Art. 12. Prezentul Regulament va fi afișat la loc vizibil și în format accesibil tuturor cetățenilor în toate
parcurile și locurile de odihnă, de joacă și/sau de agrement din Orașul Târgu Frumos.
Art. 13. Prezentul Regulament întrâ în vigoare la data aducerii lui la cunoștință publică, cu excepția
Capitolului IV – Contravenții și sancțiuni care intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data
aducerii lui la cunoștință publică.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,

ARVINTE DANIEL COSTIN

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.07.2018, cu un număr de 17 voturi „pentru”,
0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în
funcție.
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