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H O T A R Â R E  
 

privind  utilizarea  parcurilor, locurilor de joacă  şi  a terenurilor de sport  aflate 
în administrarea  Comunei Săgeata, judeţul Buzău 

 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău,întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Având în vedere: 
-referatul  de aprobare a primarului  comunei Săgeata,judeţul 

Buzău,înregistrat subr nr.1760/ 25 martie 2021; 
 -raportul de  specialitate  întocmit de   viceprimarul comunei Săgeata, judeţul 
Buzău , domnul Ilie Constantin   din care reiese  necesitatea  şi oportunitatea  
adoptării unei hotărâri  privind  aprobarea Regulamentului  de utilizarea parcurilor , 
locurilor de joacă  şi a terenurilor de sport   din comuna Săgeata, înregistrat sub nr.        
1764/25 martie 2021; 
 -rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului   
local al comunei Săgeata,judeţul Buzău; 
 In conformitate cu : 
 -prevederilor H.G.  nt. 435 /2010  privind regimul de introducere  pe piaţă şi de 
exploatare a echipamentelor de agrement; 
 -prevederile O.G. nr. 2/2002 privind gospodărirea  localităţilor urbane  şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile O.G. nr. 2/2001  privind regimul  juridic   al contravenţiilor , cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile   Legii  nr. 61/1991  privind  sancţionarea f, republicată , cu 
modicificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont  că  au fost  respectate  prevederile  art. 7  alin. 13  din Legea nr. 
52 /2003  privind transparenţa decizională   în administraţia pulică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul   prevederilor art.  129 alin.(2) ,lit.c  şi alin 14 , art. 139  alin.(1) şi 
alin.(3), lit. g , art. 196   , alin 1 ,lit.a  şi art.243, alin.(1) , lit. a   din  OUG nr. 57/2019 
privind  Codul Admnistrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
              H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



         Art.1 .Se aprobă   Regulamentul   de utilizare   a  parcurilor, locurilor de joacă şi 
a  terenurilor de sport aflate   în administrarea   comunei  Săgeata, judeţul 
Buzău,acesta  constituind  anexă la prezenta hotărâre. 
 Art2. Prezenta hotărâre poate fi atacată  conform procedurii  şi termenelor 
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările  şi 
completările ulterioare . 
 Art.3.Cu ducere la îndeplinire  se încredinţează  viceprimarului  şi  
compartimentul de gospodărie comunală. 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică ; 
  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău; 
  -Viceprimarului  comunei  Săgeata,Judeţul Buzău; 
  -Compartimentul   gospodărie   comunală; 
  -Compartiment  Poliţie locală; 
  -Mass –media  locală. 
 
 
 
         Nr. 7    din 23 aprilie 2021 
 
                    Preşedinte de  şedinţă                               Contrasemnează, 
    Consilier,                               Secretar general  delegat al comunei,   
 
 
                    Nela-Carmen CRĂCIUN                              Elena PETRACHE 
 
           Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă ordinara din  23 aprilie  2021 conform prevederilor art. 139 alin.(1) cu un 
număr de   10 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul total de 13 
consilieri locali în funcţie şi 10  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
  
	


