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ROMÂNIA         
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ 

 

Nr. 252 din 09.01.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

locurilor de joacă, publice, pentru copiii din Comuna Miceşti, Judeţul Argeş   

 

 

  Subsemnata: Claudia-Mariana Dumitru, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei 

Miceşti, judeţul Argeş, în temeiul art.136 din OUG a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez Proiectul de Hotărâre privind 

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

Comuna Miceşti, Judeţul Argeş şi supun acest Proiect de hotărâre dezbaterii şi aprobării Consiliului 

Local al comunei Miceşti, judeţul Argeş, având în vedere următoarele: 

▪ Prevederile art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare: “Proiectele de Hotărâri pot fi iniţiate de primar, consilierii locali, sau de 

cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului” 

▪ Prevederile art.136 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare: “Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local însoţite de referatele de 

aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit 

de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea analizării şi  întocmirii avizelor; 

• 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; 
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• 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; 

• Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

•  OUG. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizata 

Obiectivul proiectului  

  Ţinând cont de faptul că la această dată este înfiinţat un loc de joacă public pentru copii, în 

satul Păuleasca şi urmează alte două locuri de joacă publice pentru copii în satele Miceşti şi Purcăreni, 

este necesară adoptarea unui Regulament care să cuprindă condiţiile şi modul de utilizare al locurilor 

de  joacă publice pentru copii. 

   Regulamentul propus spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti stabileşte atât 

obligaţiile Comunei  Miceşti În calitate de deţinător şi administrator, cât şi a beneficiarilor 

(utilizatorilor) spaţiilor de joacă şi agrement, amplasate pe domeniul public al comunei. 

  Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local al Comunei Miceşti din judeţul 

Argeş, să aprobe, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

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

 

 

 

 

INIŢATOR, 

CONSILIER LOCAL, 

 

Claudia-Mariana DUMITRU 

 


