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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Nr.  2 din 09.01.2023 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, 

publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş   

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ, întrunit în şedinţă 

publică în data de _______________________ 

Având în vedere: 

 •  Proiectul de Hotărâre nr. 2 din 09.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş initiat 

de: Claudia-Mariana DUMITRU, consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Miceşti, 

Judeţul Argeş;  

 • Referatul de aprobare nr. 252 din 09.01.2023 al iniţiatorului Proiectului de Hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru copiii din 

Comuna Miceşti, Judeţul Argeş;   

 • Raportul de specialitate nr. _______ din ____________________  al compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Miceşti din Judeţul Argeş; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

- Hotărârii de Guvern nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 

echipamentelor pentru agrement; 

- Ordinului nr. 98/2003 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, Ed.1” Cerinţe 

tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 

distracţii şi spaţiilor de joacă” cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 119/2014,  privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind 

modul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor; 
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- Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;    

- Art 129 alin (2) lit.a, lit.b, lit.c. , alin.(6);  art 139 alin (1) , si art 196 alin (1) lit a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizata. 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Miceşti 

din Judeţul Argeş: 

Avizul nr. ________ din __________ al Comisiei I; 

Avizul nr. _________ din ________ al Comisiei II;  

 Avizul nr. _________ din ________ al Comisiei III; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a locurilor de joacă, publice, pentru 

copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;  

Art.2. Primarul Comunei Miceşti din Judeţul Argeş va ducere la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri;  

Art.3. Secretarul general al Comunei Miceşti din Judeţul Argeş va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor desemnate , autorităţilor şi instituţiilor interesate; 

Art.4 . Prezenta hotărâre se pune în aplicare în anul 2023. 

 Nr. _______ din data de _____________         

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier local, 

 

 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ, 

jr. Mihai-Iulian DULAMĂ 

 

 

 

 

INIŢATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

Claudia-Mariana DUMITRU 

 


