
ROMÂNIA                                                                                                                                       
JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 
CONSILIUL LOCAL  

  

 

                                                              HOTĂRÂREA 
                                                          Nr. 131 din 28.09.2021 

 
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul 

public al orașului Tăuții Măgherăuș. 

 
Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 28.09.2021, 
 
Având în vedere: 
 

-   referatul de aprobare al primarului 
-   raportul de specialitate nr.  10323  promovat de Serviciul Poliției Locale al orașului Tăuții Măgherăuș,  

         -    avizu Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local al Orasul Tautii Magheraus; 

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

-Ordinul nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

-Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

-Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor; 

-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

-Prescripţia tehnică PTR 19/2002 "Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele montate şi utilizate în 

cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”; 

Standardele Europene SR EN 1176/2002 cu modificările ulterioare A1-2003; 

-Ordinul nr.501/2004 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; 

-Ordinul nr.4/2006 privind modificarea şi completarea PT R 19/2002; 

-SR EN 71-8:2004 - Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activităţi similare de uz familial, în 

exterior şi în interior; 

-SR EN 1176-1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale; 

-SR EN 1176-1:2003/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă.ParteaI:Cerinţe de securitate şi metode de încercare 

generale; 

-SR EN 1176-1:2003/A2:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă.ParteaI:Cerinţe de securitate şi metode  

de încercare generale; 

-SR EN 1176-1:2003/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă.ParteaI:Cerinţe de 

securitate şi metode de încercare generale; 

-SR EN 1176-2:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 

încercare pentru leagăne; 

-SR EN 1176-2:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi 

metode de încercare pentru leagăne; 

-SR EN 1176-3:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 

încercare pentru tobogane; 

-SR EN 1176-3:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi 

metode de încercare pentru tobogane; 

-SR EN 1176-4:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 

încercare pentru mijloace de transport pe cablu; 



-SR EN 1176-4:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi 

metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu; Cod FO 53-01 ,ver.2 

-SR EN 1176-5:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 

încercare pentru manejuri; 

-SR EN 1176-5:2002/AC:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi 

metode de încercare pentru manejuri; 

-SR EN 1176-6:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de 

încercare pentru echipamente oscilante; 

-SR EN 1176-6:2002/A1:2003 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi 

metode de încercare pentru echipamente oscilante; 

-SR EN 1176-7:2002 - Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de 

utilizare; 

 
- Art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
- Avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș. 

În temeiul prevederilor: 
Art. 133, art.139 și art.196, alin.1 lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

                Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului 
Tăuții Măgherăuș, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului dl. Marinescu 
Dumitru, prin Serviciul Poliției Locale a orașului Tăuții Măgherăuș.. 
 
 Art. 3.  Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramures; 
- Primarului oraşului; 
- Compartiment Juridic; 
- Serviciului Poliției Locale a orașului Tăuții Măgherăuș, 
- Se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

 
 
 
 
                                                                  Președinte de ședință, 
                                                                  Cadar Ioan - Cristian 

 
       
 

                              Contrasemnează Secretar general, 
                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan     

 
                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu 15 voturi pentru 
Nr.131 din 28.09.2021   
 

 


