H O T Ă R Â R E A Nr.194/2008•
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a locurilor de joacă
din Municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva,
JudeŃul Hunedoara

Întrucât pe teritoriul Municipiului Deva au fost construite un număr important de
locuri de joacă pentru copii, şi în continuare urmează să mai fie construite, în diferite
cartiere, un număr de astfel de locuri de joacă pentru copii,
În vederea asigurării unor măsuri de informare a utilizatorilor spaŃiilor de joacă
pentru
copii, a prevenirii producerii unor defecŃiuni, a distrugerii echipamentelor cu
care acestea sunt echipate sau a imprejmuirilor, a prevenirii depozitării unor deşeuri şi a
menŃinerii unor condiŃii optime de utilizare a acestor locuri,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Deva, domnul
Mircia Muntean, privind aprobarea unui regulament de organizare şi funcŃionare a
locurilor de joacă din Municipiul Deva, precum şi referatul Compartimentului juridic,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1102/2002 privind regimul
de introducere pe piaŃă şi de exploatare a echipamentelor de agrement, Ordinului
nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandări privind modul de viaŃă
al populaŃiei, OrdonanŃa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane
şi rurale şi a OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor,
actualizată,
În temeiul art.36 alin.6 punctele nr.7 şi 9, art. 45 alin.1 din Legea administraŃiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. - Aprobă regulamentul de organizare şi utilizare a locurilor de joacă de pe
raza Municipiului Deva, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

•

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi

Art.2. – Aprobă Anexa nr.2 privind informaŃiile care se inscripŃionează pe
panourile de la intrarea în perimetrul locurilor de joacă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuterniceşte
DirecŃia PoliŃia comunitară şi împuterniciŃii Primarului municipiului Deva.
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- DirecŃiei PoliŃia comunitară a municipiului Deva;
- DirecŃiei administraŃie publică locală;
- Compartimentului relaŃii publice comunicare mass - media.
Deva, 20 mai 2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Consilier,
Ferdinand Zoltan Pogocsan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Laura Sârbu

