
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 
PRIMAR 
Nr. 5012/06.08.2021 
                                          

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe 
domeniul public și privat al comunei Zăbala 

 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa de ordinară din data 

de....... 2021, 
 Analizând referatul de aprobare întocmit şi ini ţiat de Dl. Primar și Raportul de specialitate 
privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public și privat 
al comunei Zăbala 
 Luând în considerare Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 4/2006 „Cerințe tehnice de 
securitate privind echipamentele și instalațiile montate și veriftcate în cadrul spațiilor dc joacă”, 
Standardele Europene SR EN 1176/2002 „Echipamente pentru spații de joacă”  
 În conformitate cu prevederile H.G. nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de 
exploatare a echipamentelor pentru agreement 
 Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 75 lit. f, art. 129, alin. 2 lit. c și lit. d, alin. 7, lit. c, lit. e, lit. f, lit. r, art. 139, alin. 
1, art. 196, alin 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și alin. 2 și art. 199 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art. 1. Se aprobă Procedura de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe 
domeniul public și privat al comunei Zăbala, în forma și conținutul prevăzut în Anexa nr.1. Norme 
procedurale de eliberare a autorizației de funcționare pentru parcurile de distracție și locuri de 
joacă reglementate de Hotărârea Guvernului nr.435/2010 actualizatâ, privind regimul de 
introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor, anexă care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă modelul Autorizației de funcționare a spațiilor de joacă pentru copii din 
comuna Zăbala, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe 
domeniul public și privat al comunei Zăbala, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 Art. 4. Se aprobă conținutul panourilor de avertizare care vor fi montate la fiecare loc de 
joacă din comuna Zăbala, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala. 

 

 

 

Zăbala, ........................................ 2021    
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