ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞAGU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 106
din 17.11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă
situate pe domeniul public al comunei Șagu, județul Arad
Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de
17.11.2017
Având în vedere:
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO,
partea I, nr. 767/31.10.2003,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe
piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement;
- prevederile Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 4/2006 pentru
modificarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice de
securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul
parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă";
- Standardele Europene SR EN 1176/2002 “Echipamente pentru spaţii de joacă”;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată prin legea nr. 515/2002;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. c) , din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Șagu;
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE,
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spaţiilor de
joacă situate pe domeniul public al comunei Șagu, județul Arad, conform anexei
nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şagu şi se comunică cu:
- Institutia Prefectului - Judetul Arad;
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și pe siteul propriu www.primariasagu.ro
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