
   R O M Â N I A                                                            Anexă la H.C.L.  nr.7 
JUDEŢUL BUZĂU                                                         din   23.04.2021 
 COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
                                                 R E G U L A M E N T  
 

privind utilizarea parcurilor, locurilor de joacă şi a terenurilor de   sport   
aflate în administrarea comunei  Săgeata, judeţul Buzău 
 
              Art. 1 Domeniul de aplicare  

 
(1) Prezentul  Regulament are caracter obligatoriu  şi se aplică  tuturor  

utilizatorilor parcurilor publice , locurilor de joacă  şi a terenurilor de sport  aflate în 
administrarea Comunei Săgeata, judeţul  Buzău, amplasate pe domeniul public  sau  privat. 
 (2)Obiectivul prezentului Regulament îl reprezintă  stabilirea normelor de conduită  
socială, a  regulilor şi a condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor  spaţiilor 
şi echipamentelor  din parcurile şi locurile  de joacă , precum şi de  a  asigura   folosirea  în 
condiţii de siguranţă şi de durată a  locurilor de joacă pentru copii şi a  terenurilor de sport 
publice, amenajate pe raza comunei Săgeata, judeţul Buzău; 
 (3)Prevederile prezentului  Regulament se completază cu normele  legale  aplicabile în 
domeniul ordinei şi liniştei publice şi al protecţiei mediului, respectiv ,în regimul juridic   al  
contravenţiilor; 
                   
                               Art.2. Definiţii  
 
 (1)Parc -  suprafaţă întinsă de teren , de utilitate publică, format dintr-un   cadru vegetal  
specific şi din  zone construite,cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural -
educative  sau recreative pentru populaţie. 
 (2) Spaţiu de joacă(loc teren )-perimetru delimitat şi amenajat  în scopul agrementului, 
în care este instalat cel puţin un echipament specific  pentru spaţiile de joacă. 
 (3)Teren de sport  -suprafaţă plană  de teren  împrejmuită cu gard  perimetral din plasă  
borduraţă, cu porţi de acces amenajat cu dotări sportive : porţi de fotbal,porţi de handbal, 
coşuri de baschet,etc; 
     (4) Loc de  agrement – spaţiu amenajat  ce cuprinde  o zonă verde , pe care sunt 
plantaţi arbori  şi  arbuşti, platformă dotată cu mese  pentru jocuri recreative (şah, mese de 
tenis masă, etc.), alei pietonale, dea lungul cărora  sunt montate bănci şi coşuri de gunoi. 
    (5)Utilizatori persoane beneficiare de infrastructura parcurilor , a  locurilor de joacă  şi a 
terenurilor de sport. 
    (6) Administrator –comuna Săgeata, judeţul Buzău 
 
                                 Art.3 Legislaţie conexă  
 

(1) 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 sancţionarea faptelor de încălcare  a unor norme  de 
conveţuire socială, a ordinii şi liniştii publice –republicată; 
 -Legea  nr. 24/2007 privind   reglementarea  şi administrarea  spaţiilor verzi  din 
intravilanul localităţilor , republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 -O.G. nr.21/2002  privind gospodărirea localităţilor   urbane  şi rurale cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
  
                                       Art.4 Accesibilitatea  
 

(1) Parcurile , locurile de  joacă şi terenurile  de sport sunt accesibilitate 
publicului numai pe timpul zilei; 

(2) Accesul publicului în parcuri, locuri de joacă şi terenurile de sport  este  
gratuit;( doar dacă pe  terenurile  de  fotbal nu se vor  institui   program cu taxă); 
 
                                        Art.5 Obligaţiile utilizatorilor 
 

(1) Utilizatorii   parcurilor, locurilor de joacă şi a  terenurilor de sport trebuie să  
aibă  o ţinută  şi un comportament decent , în conformitate  cu bunele  moravuri  şi  ordinea  
publică; 

(2) In toate spaţiile care fac  obiectul prezentului regulamnet este interzis  
persoanelor aflate  sub influenţa băuturilor alcoolice sau a  stupefiantelor; 

(3) Este interzis accesul  pe spaţiile  verzi integral  sau parţial cu excepţia acelor zone   
destinate recreerii  şi semnalizate ca atare; 

(4) Este interzisă distrugerea  spaţiilor  verzi cu  ape reziduale, chimicale, deşeuri de  
producţie, produse petroliere   sau alte substanţe nocive; 

 
                                         Art.6. Utilizarea  spaţiilor de joacă 
 

(1) Intrarea  în incinta spaţiilor de joacă este liberă ; 
(2) Accesul  copiilor în spaţiul de joacă este permis cu   sau fără însoţitori astfel: 
  a) copiii  cu vârsta   între 0- 12 ani  trebuie în mod  apligatoriu să fie însoţiţi   

de un adult;  
 b) copiii cu  vârsta cuprinsă  între 12-14 ani  au acces la spaţiul de joacă  şi 
echipamentele de joacă  însoţiţi de către o persoană adultă; 
 c) copiii cu dizabilităţi au acces  în incinta spaţiilor de joacă  şi  utilizarea echipamentelor 
de joacă sub supravegherea  unui adult; 
 (3) Este  interzisă bruscarea copiilor  , precum şi  aruncarea cu pietre,resturi  menajere 
şi metalice; 
 (4)Este  interzisă  intrarea adulţilor  în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor, 
persoanelor cu afecţiuni  psihice , sau cu un comportament violent.De asemenea nu este 
permis accesul cu băuturi alcoolice sau stupefiante; 
 (5) Fumatul este strict interzis în incinta locului de joacă; 

(6) Este interziss accesul animamelor de companie sau domestice  în incinta spaţiilor de 
joacă; 

(7) Este interzisă staţionarea persoanelor care nu sunt însoţitori ai copiilor în vărstă de  
14 ani  în perimetrul spaţiului de joacă. 

 



(8)Este interzisă utilizarea focului deschis  în spaţiile de joacă; 
(9)Utilizatorii spaţiilor de joacă au obligaţia  păstrării curăţeniei  în incinta acesteia; 
 
 
                         Art.7 Utilizarea  echipamentelor de joacă  
 
(1)Utilizarea echipamentelor de joacă din spaţiile de joacă este permisă doar copiilor  cu 

vârsta  cuprinsă între 2-14 ani; 
(2)Utilizatorii  echipamentelor  de joacă pentru copii trebuie să respecte instrucţiunile de 

folosire  a echipamentelor de joacă , respectiv limita de vârstă şi cea de greutate înscripţionate 
pe echipament; 

(3)Echipamentele  de joacă   din spaţiile de joacă  vor fi  utilizate doar în conformitate  cu 
limitele de vârstă, înălţime, număr de persoane şi greutate, înscripţionate  pe fiecare dintre 
 acestea .Greutatea maximă admisă pentru utilizarea echipamentelor de joacă este de  54 kg. 

(4) In caz de furtună sau vremea rea utilizatorii   locurilor de joacă  şi a  terenurilor de 
sport sunt obligaţi să se îndepărteze de copaci şi  să nu se adăpostească    sub vegetaţie ; 

(5) Spaţiile  de joacă  şi terenurile de sport  pot fi închise temporar atunci când  sunt 
anunţate  alerte  meteorologice sau   ori de câte ori este nevoie  când acest lucru se impune; 

(6)Este interzis accesul  pe spaţiile   verzi , pe parcele   florale sau cu arbuşti; 
(7) Pentru siguranţa utilizatorilor plimbarea pe biciclete  în spaţiile de joacă este interzisă  

cu excepţia pistelor  special marcate; 
(8)Pentru    siguranţa utilizatorilor  nu este permis folosirea  patinelor cu rotile; 
(9)Utilizatorii  sunt obligaţi  să folosească echipamentul instalat în locurile  de joacă în 

funcţie de  destinaţie şi să se asigure că nu se deteriorează; 
(10)Utilizatorii  au obligaţia păstrării  curăţeniei  în parcuri, în spaţiile de joacă  şi pe 

terenurile de sport şi să nu arunce niciun  fel de deşeuri  pe  teritoriul acestora; 
(11)Este  interzis  accesul cu animalele domestice , precum şi  păşunatul spaţiilor  verzi, 

terenurilor de sport ; 
(12)Este interzisă utilizarea echipamentului care poartă inscripţia DEFECT  sau  bandă 

avertizoare ; 
(13)Este interzisă utilizarea echipamentelor de joacă de către  persoanele  adulte sau 

copii în vârstă de peste 14  ani , sau a  celor care  depăşesc greutatea de  54 kg; 
(14)În zona topoganelor  este  interzisă urcarea  în sens invers sau în picioare, acestea 

trebuie folosite doar pentru coborâre  cu picioare înainte şi poziţia şezut; 
(14)Leagănele vor fi utilizate doar în poziţia sezând cu mijloacele de protecţie  folosite 

 adecvat; 
(15)Insoţitorul copilului îşi asumă responsabilitatea în caz de accidentare ca urmare  a 

utilizării  necorespunzătoare a  echipamentului de joacă; 
(16) Este  interzisă montarea şi utilizarea  în spaţiul de joacă al altor echipamente de 

joacă în afara  celor montate de administrator; 
(17)Este interzisă vandalizarea, zgârâierea,vopsirea , murdărirea  cu orice substanţă , 

ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă şi a pieselorde mobilier ; 
(18)Insoţitorul copilului îşi  asumă responsabilitatea în caz de  deteriorare a  spaţiului  

sau a echipamentului de joacă ca urmare  a utilizării  defectuoase  a acestuia de către copii, va 
suporta  toate costurile de reparare sau înlocuire a acestora ; 

(19)In  cazul defecţiunilor apărute la echipamentele de joacă utilizatorii  au obligaţia de a  
  



anunţa Primăria Săgeata  cu privire la acest aspect  pentru luarea de îndată a măsurilor de 
prevenire a accidentelor ; 

 
                                 Art.8. Utilizarea  terenurilor de sport  
 
(1) In incinta terenurilor de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter 

sportiv .In mod excepţional pot avea loc şi alte activităţi de interes public,cu aprobarea  
Consiliului  local al Comunei  Săgeata. 
 (2)Utilizatorii  terenurilor de  sport, indiferent de statutul lor au  următoarele  obligaţii: 
 a) să respecte normele de conduită etică şi prevederile prezentului regulament; 
 b)să utilizeze spaţiul numai pe timpul zilei; 
 c)să folosească  terenul de sport şi dotările acestuia în conformitate  cu destinaţia lor; 
 d)să folosească  încălţăminte adecvată  activităţilor  sportive tinând cont   de suprafaţa 
de joc  a terenului ; 
 (3)Pe terenul de sport se interzice accesul cu animale de companie sau domestice  care 
duc la  degradarea  sau murdărirea  terenului . 
 (4)Utilizatorii vor putea fi oligaţi să părăsească imediat terenul de sport în oricare dintre 
următoarele   situaţii: 
 a)nerespectarea  prezentului regulament;  
 b)folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente , violente ; 
 c)tulburarea  liniştei  publice  prin  producerea  unor zgomote cu orice  aparate sau prin 
strigăte  şi  alarmă de intensitate mare , în special în orele de linişte prevăzute de lege ; 
 d)utilizarea necorespunzătoare  a dotărilor de sport  ceea ce poate duce la  deteriorarea 
acestora ; 
 (5)Utilizatorii  şi  părinţii   minorilor  care deteriorează sau distrug echipamentul  sau 
dotările aflate  pe terenulde sport  vor suporta  costurile de reparare sau înlocuire a acestora ; 
 (6)Utilizatorii  vor păstra curăţenia pe terenul de sport ; 
 (7)activităţile sportive  -fotbal, cele organizate  se vor face doar cu acordul  UAT –cu 
respectarea   graficului de  joc. 
  
 
                                     Art.9 Activităţi interzise în  parcuri, locuri de joacă  

şi terenurile de sport  
 

 (1)Este interzisă exercitarea oricăror activităţi comerciale în spaţiile ce fac obiectul 
prezentului regulament ; 
 (2)Este interzisă montarea ilegală de construcţii în zona parcurilor , locurilor de joacă şi 
a terenurilor de  sport , ocuparea ilegală a terenurilor cu spaţii verzi; 
 (3)In parcurile, locurile de joacă şi terenurile  de  sport este interzisă utilizarea aparaturii  
audio, dacă prin aceasta se deranjează liniştea publicăcu excepţia  cazurilor în care   sunt   
echipamente  prevăzute de UAT; 
 (4)Este  interzisă decojirea arborilor , tăierea de ramuri din arbori şi arbuşti, prinderea , 
agăţarea de corpuri  străine pe trunchiul/ramurilor , precum şi fixarea de reclame; 
 (5)Este interzisă distrugerea sau deteriorarea  aleilor , bordurilor , stâlpilor de iluminat , 
a sistemelor de irigaţii şi a  instalaţiilor tehnice din spaţiile verzi; 
 (6)Este  interzis  aruncarea de ambalaje,hârtii,sticle, tigări , seminţe, coji de seminţe  şi 
de alte  deşeuri, acestea  se vor  depozita în coşurile  de gunoi special amenajate; 
 



 (7) Este interzisă urcarea  pe bănci ,garduri  etc. 
 (8 )Este  interzis păşunatul  în zonele ce fac obiectul  prezentului  regulament ; 
 (9) Este interzis  practicarea  jocurilor de noroc în parcuri,locurile de joacă  şi pe 
terenurilede sport; 
         (10) Cei care   consumă  seminţe sau produse   alimentare  ambalate  au obligaţia de a 
strânge  deşeurile rezultate şi de a le depozita în (spaţiile) coşurile  pentru gunoi special ame-
najate; 
    
      
            Art.10 Sancţiuni 
 
 (1)Nerespectarea prevederilor prezentului regulament  constituie  contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă contravenţională de la 100-1000  lei   pentru persoanele fizice  şi de la 
1000-10 000 lei pentru persoanele  juridice; 
 (2)Cei  care au fost  sanţionaţi  cu amendă contravenţională  trebuie să prezinte    
dovada plăţii  sancţiuni   pentru a mai putea beneficia  de acces  în parcuri, spaţiile de joacă şi 
terenurile de sport; 
 (3)În cazul în care prin săvârşirea contraveţiei se produce o pagubă materială,se va face 
menţiunea în procesul  verbal de constatare a contravenţiei ,iar valoarea despăgubirii se va 
stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii,recuperarea  prejudiciului/pagubei urmând să 
se realizeze  cu prevederile legale; 
 (4)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite din cadrul Primăriei comunei Săgeata; 
 (5)Prevederile referitoare la contravenţii se completează  cu dispoziţiile  O.G. nr. 2/2001 
privind  regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările ulterioare; 
 
              Art.11 Alte  dispoziţii finale  
 

(1) Cei care vor intra în spaţiile prevăzute în  prezentul Regulament se vor  supune în  
mod obligatoriu  acestuia; 

(2) Persoanele  care  încalcă  şi alte   obligaţii  privind    legile care guvernează în  
România  pot fi sancţionaţi  suplimentar în consecinţă; 
 (3)Persoanele  care  prezintă abateri  grave şi repetate (distrugeri echipamente sau spaţii 
verzi)  li se vor interzice accesul  în aceste  spaţii; 
                           
 

 
         
    

         
                    Preşedinte de  şedinţă                               Contrasemnează, 
    Consilier,                                    Secretar general delegat al  comunei, 
 
                     Nela-Carmen CRĂCIUN                              Elena PETRACHE 

 
   


