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HOTARAREA  
aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna si terenurile 

de sport aflate in administrarea Comunei Brebu, Judetul Prahova 
 

 
 
 

         Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere: 
-expunerea de motive nr. 5606/09.04.2019 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu 
Adrian; 
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 5610/09.04.2019;  
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 5609/09.04.2019; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 45/16.04.2019; 
-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 10,  art. 45 alin. (1) si ale 
art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
         

H O T A R A S T E : 
 
     Art.1.-Se aproba Regulamentul privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna si 
terenurile de sport aflate in administrarea Comunei Brebu, Judetul Prahova, prevazut in anexa 
la prezenta hotarare. 
     Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege Intitutiei Prefectului – Judetul Prahova, primarului 
comunei Brebu, compartimentului politia locala si tuturor celor interesati.  
      
                                                                                                                         Comuna Brebu, 16 aprilie 2019 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  CONTRASEMNEAZA, 
            CONSILIER,                                                                                             SECRETAR, 
        VRABIE VIRGIL                                                                      BOGDAN LUCIAN LAURENTIU 
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REGULAMENTUL PRIVIND PARCURILE, LOCURILE DE JOACĂ, LOCURILE DE 
ODIHNĂ ȘI TERENURILE DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA COMUNEI 

BREBU, JUDEȚUL PRAHOVA 

I. INFORMAȚII GENERALE 

Art. 1. Domeniul de aplicare 

(1)    Prezentul regulament se aplică tuturor parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă, și 
terenurilor de sport aflate în administrarea Comunei Brebu, amplasate pe domeniul public și este 
obligatoriu pentru toți utilizatorii. 

(2)    Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a 
regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor și echipamentelor 
din parcurile, locurile de joacă, de odihnă și de agrement, precum și de a asigura folosirea în 
condiții de siguranță și de durată, a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de sport, 
amenajate pe raza Comunei Brebu. 

(3)    Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în 
domeniul ordinii și liniștii publice și ale protecției mediului, precum și cu cele privind  regimul 
juridic contravențiilor. 

Art. 2. Definiții 

(1)    Parc - suprafață întinsă de teren, de utilitate publică, format dintr-un cadru vegetal specific 
și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, 
sportive sau recreative pentru populație; 

(2)    Spațiu de joacă (loc, teren) - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în 
care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile dejoacă; 

(3)    Echipament pentru spațiu de joacă - echipament pentru agrement, conceput pentru a 
putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a omului și 
destinat folosirii pe un spațiu colectiv dejoacă, temporar sau permanent; 

(4)    Loc de odihnă - spațiu amenajat cu alei pietonale și zone cu pavele, pe care sunt amplasate 
bănci și coșuri de gunoi, precum și o zonă gazonată completată cu arbuști și flori ornamentale; 

(5)    Teren de sport - suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral din plasă 
bordurată și cu porți de acces, amenajat cu dotări sportive (porți de fotbal/handbal, coșuri de 
baschet, fileu de tenis/volei); 

(6)    Loc de agrement - spațiu amenajat ce cuprinde o zonă verde, pe care sunt plantați arbori și 
arbuști, platformă dotată cu mese pentru jocuri recreative (șah, tenis de masă etc.), fântână 
arteziană, pergole din lemn, alei pietonale, de-a lungul cărora sunt montate bănci și coșuri de 
gunoi; 

(7)    Utilizatori - persoane beneficiare de infrastructura parcurilor, a locurilor de joacă și de 
odihnă, a grădinilor de cartier și/sau a terenurilor de sport; 

(8)    Administrator – Comuna Brebu, județul Prahova. 
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Art. 3. Legislație conexă 

Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea prezentului regulament: 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; 

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 
a ordinii și liniștii publice - republicată; 

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț 
sau prestări de servicii ilicite - republicată; 

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun -
modificată prin Legea nr. 15/2016; 

Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement; 

 Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației; 

Prescripția tehnică PT R 19/2002 „Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și 
echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”, 
cu modificările și completările ulterioare; 

II. ACCES 

Art. 4. Parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport sunt accesibile 
publicului,  numai  în  intervalul  orar 08.00 - 23.00, in lunile mai - septembrie si 08.00-18.00 
in lunile octombrie- aprilie și  se  utilizează  gratuit  de  către  toți utilizatorii. 

Art. 5. (1) Utilizatorii trebuie să aibă o ținută și un comportament decent, în conformitate cu 
bunele moravuri și ordinea publică. 

(2)    În toate spațiile care fac obiectul prezentului Regulament este interzis accesul persoanelor 
aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. 

 (3)    În zonele deschise permanent, utilizatorii sunt obligați să se îndepărteze de copaci și să nu 
se adăpostească sub vegetație în caz de furtună sau vreme rea. 

(4)    Parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă și terenurile de sport pot fi închise temporar, 
atunci când sunt anunțate alerte meteorologice sau ori de câte ori este nevoie, când acest lucru se 
impune. 

(5)    Este interzis accesul în parcelele florare și/sau cu arbuști. 
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(6)    În general, în parcuri este permis accesul câinilor sau al pisicilor, doar ținuți în zgardă și 
lesă sau ham, proprietarii (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în 
scaunul cu rotile) având obligația să colecteze și să elimine excrementele animalului. 

(7)    Pe spațiile verzi din parcuri și în locurile de joacă este interzis accesul câinilor și pisicilor, 
cu excepția “câinilor de conducere” aflați în situații de lucru (cu un ham special) care însoțesc 
utilizatorii nevăzători sau aflați în scaun cu rotile. 

(8)    Câinii clasificați ca fiind periculoși sunt supuși măsurilor restrictive în vigoare. 

(9)    Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete în parcuri este interzisă, cu excepția 
pistelor marcate. În acest caz cicliștii trebuie să acorde prioritate pietonilor. 

(10)    Circulația bicicletelor copiilor foarte mici este permisă doar pe alei, în măsura în care nu 
afectează siguranța persoanelor. 

(11)    Pentru siguranța utilizatorilor, folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în 
parcuri este permisă numai în locurile semnalizate ca atare. În acest caz, acești utilizatori trebuie 
să acorde prioritate absolută pietonilor. 

(12)    Copiii foarte mici pot utiliza cele două mijloace de locomoție prevăzute la alin (11) pe 
alei, în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor. 

(13)    Pentru siguranța utilizatorilor, skateboardingul este permis numai în spațiile semnalizate 
ca atare. 

(14)    În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere 
nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor foarte mici, însoțiți de 
adulți. 

(15)    Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, inclusiv accesul căruțelor și 
atelajelor,  cu excepția celor autorizate (vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de 
amenajare și întreținere, pentru lucrări de interes public, de intervenții la rețelele edilitare, pentru 
aprovizionare), precum și al celor aflate în misiune. 

III. JOCURI 

Art. 6. Utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, 
respectiv limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe echipament sau pe panoul de 
avertizare/informare. 

 Art. 7. Utilizatorii sunt obligați să folosească echipamentul instalat în parcuri sau locuri de joacă 
în funcție de destinație și să se asigure că nu se deteriorează. 

Art. 8. Sunt interzise activitățile și jocurile care pot afecta liniștea sau siguranța pietonilor, 
deteriorarea plantațiilor și a mobilierului, poluarea punctelor de apă sau a fântânilor. 

Art. 9. În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este 
permisă numai dacă nu deranjează liniștea publică și nu are un caracter sportiv. 

Art. 10. Jocurile cu mingea sunt interzise, fiind permise doar cele cu baloane ușoare pentru 
copii, în zone îndepărtate de plantații fragile. 
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Art. 11. Practicarea jocurilor de noroc de orice fel este interzisă. 

IV. ACTIVITĂȚI 

Art. 12. Spectacolele și evenimentele care se preconizează a se desfășura în spațiile ce fac 
obiectul prezentului regulament sunt supuse autorizării prealabile de către Comuna Brebu. 

 Art. 13. Exercitarea oricăror activități comerciale, în spațiile ce fac obiectul prezentului 
regulament, este supusă autorizării de către Comuna Brebu, lucru valabil pentru orice ofertă 
de servicii gratuite sau cu plată (distribuirea de pliante, propaganda, indiferent de formă). 

Art. 14. Este interzisă organizarea de picnicuri în parcuri și în locurile de joacă.  

Art.15. Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea publică. 

Art. 16.  Activități interzise. 

(1) Reprezintă activități interzise, următoarele: 

a)    introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului și 
a substanțelor explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului regulament 
precum și accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor; 

b)    incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spațiile de joacă, a coșurilor 
pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru; 

c)    vandalizarea spațiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, 
vopsire, murdărire cu orice substanță, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de 
joacă, a panourilor informative, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, mese de 
șah, pubele, lampadare etc) și a materialului dendro - floricol; 

d)    acoperirea afișajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri 
publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffiti, vopsire etc.; 

e)    aventurarea pe suprafața înghețată a apei precum și scăldatul în lacuri sau fântâni arteziene; 

f)    fumatul în locurile de joacă; 

g)    consumul de alcool sau de substanțe interzise; 

h)    utilizarea mobilierului de joacă de către adulți; 

i)    utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheați; 

j)    staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă; 

k)    nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de 
persoane inscripționate pe fiecare mobilier dejoacă; 

l)    folosirea echipamentelor defecte; 

m)    supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente; 
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n)    decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, prinderea/agățarea de 
corpuri străine pe trunchiul/ramurilor arborilor, precum și fixarea de reclame; 

o)    ruperea și deteriorarea florilor din perimetrul spațiilor verzi; 

p)    distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a sistemelor 
de irigații și a instalțiilor tehnice din spațiile verzi; 

q)    recoltarea de fructe, muguri și cetină,  colectarea plantelor medicinale, a fructelor și a ierbii; 

r)  prinderea faunei protejate specifice ecosistemului parcurilor, orice forma de capturare, 
ucidere,  distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in  mediul lor natural sau in captivitate, 
in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, deteriorarea sau distrugerea cuiburilor  si/sau  a 
oualor  din acestea; deteriorarea  si/sau distrugerea locurilor de reproducere din cadrul acestor 
habitacluri 

s)    aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, cadavre de animale precum și de orice 
alte deșeuri, pe alei, spatii verzi și lac 

t)    urcarea pe bănci, fântâni, monumente și garduri, precum și escaladarea împrejurimilor; 

u)    intrarea pe suprafețele de tartan cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau 
crampoane) care ar putea afecta aceste suprafețe; 

v)    deplasarea, pe biciclete sau tricicletei,  pe traseele pietonale precum și accesul cu 
carucioare, biciclete, role, skate-uri, etc. pe spatiul verde, special amenjat;  

w)    pășunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament; 

x)    hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor, cum ar fi pisicile sau porumbeii. 

 (2) Reprezintă, de asemenea, activități interzise, următoarele: 

 a)   accesul în  amfiteatru fără respectarea regulilor  de acces stabilite pentru astfel de zone;  

  b) depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agenților comerciali 
la pubelele (coșurile de gunoi) proprii parcurilor, cât și în perimetrul  spațiilor verzi; 

c)  intervenția asupra sistemului de irigare (între orele 23.00-6.00 sistemul de irigare în parc este 
funcțional); 

d) fotografierea sau filmarea, în scopuri comerciale, fără aprobarea Primariei Brebu. 

f) scrierea sau desenarea (graffiti), fără drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de 
folosința  comuna, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum  si dezlipirea  sau 
distrugerea,  fără drept,  a reclamelor,  anunturilor  si  afiselor legal expuse in locuri anume 
destinate  

g) consumul de bauturi alcoolice in alte locuri decat cele special amenajate precum si consumul 
de bauturi alcoolice in locurile special amenajate de catre persoanele care nu au implinit varsta 
de 18 ani. 



6 

 

h) tulburarea fara drept a linistii vizitatorilor si a locuitorilor din vecinatate prin producere de 
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma. 

i) activitățile și jocurile care pot afecta liniștea sau siguranța pietonilor, deteriorarea plantațiilor 
și a mobilierului, poluarea punctelor de apă sau a fântânilor. 

j) efectuarea  de acte  sau  fapte  de  comert, astfel cum sunt acestea definite de lege, fara 
acordul prealabil al administratorului parcurilor si fara indeplinirea  conditiilor  stabilite prin 
lege; 

k) organizarea mitingurilor, marsurilor,  demonstratiilor,   procesiunilor, actiunilor    de 
pichetare, actiunilor  comerciale promotionale,  manifestarilor  cultural-artisice, sportive 
politice,   religioase   sau   comemorative,   dupa   caz,   care   implica aglomerari  de persoane, 
fara acordul prealabil al primariei  Comunei Brebu; 

V. ACTIVITĂȚI PE TERENURILE DE SPORT 

Art. 17. în incinta terenurilor de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. În 
mod excepțional, pot avea loc și alte activități de interes public, cu aprobarea Comunei Brebu. 

Art. 18. Utilizatorii terenurilor de sport, indiferent de statutul lor, au următoarele obligații: 

(1)    să respecte normele de conduită etică și prevederile prezentului regulament; 

(2)    să respecte întocmai orarul de funcționare; 

(3)    să folosească terenul de sport și dotările acestuia în conformitate cu destinația lor; 

(4)    să folosească încălțăminte adecvată activităților sportive ținând cont de suprafața de joc a 
terenului.  

Art. 19. Pe terenul de sport se interzice: 

a)    accesul cu animale de companie, biciclete, role, skateboarduri, scutere sau cu obiecte care 
pot duce la degradarea sau murdărirea terenului; 

b)    accesul pe terenul de sport cu semințe; 

c)    folosirea gumei de mestecat în timpul activităților sportive sau aruncarea acesteia pe 
suprafața de joc ori în incinta terenului. 

Art. 20. Utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme care 
pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc. 

Art. 21. Utilizatorii terenului de sport își asumă răspunderea pmtru lucrurile personale și pentru 
obiectele de preț lăsate nesupreavegheate în incinta și vecinătatea suprafeței de joc. 

Art. 22. Utilizatorii vor putea fi obligați să părăsească imediat terenul de sport în oricare dintre 
următoarele situații: 

a)    nerespectarea prezentului regulament; 
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b)    folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente; 

c)    tulburarea liniștii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și 
larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege; 

d)    săvârșirea oricăror contravenții sau infracțiuni ori fapte incompatibile cu o conduită sportivă 
sau de orice altă natură. 

VI. SANCȚIUNI 

Art. 23. 

Exceptând faptele cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute și sancționate de actele 
normative menționate la art. 3, reprezintă contravenții următoarele fapte și se sancționează 
după cum urmează: 

 a)    cu amendă contravențională de la 50 lei la 100 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art.4; 

b)    cu amendă contravențională de la 50 lei la 200 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art. 5 alin (1), alin. (2), alin. (5) alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. 
(13), alin. (14); art. 9; art. 10; 

c)    cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de 
art. 5 alin. (15), art. 6; art. 7; art.8; art. 11; art. 12, art. 13, art. 14, art. 16 alin. (1) și alin. (2), art. 
18 alin. 1), alin. 2), alin. 3), alin. 4); art. 19 lit. a), lit. b), lit. c). 

Art. 24. În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea 
în procesul verbal de constatare a contravenției, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza 
devizului lucrărilor de reparații, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art. 25. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite din cadrul Primăriei Comunei Brebu și de către polițiștii locali din cadrul Poliției 
Locale Comuna Brebu. 

Art. 26. Prevederile referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

                  PRESEDINTELE SEDINTEI                                                         SECRETAR 

                         VRABIE VIRGIL                                                  BOGDAN LUCIAN LAURENTIU 


