
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

        H O T Ă R Â R E A nr.56/2021 
privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare 

a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată  
 

 
                 Consiliul Local  Ciumani, 
                 Având în vedere proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  nr.54/ 

2021,  prezentat de primarul comunei Dl.Márton László-Szilárd cu privire la aprobarea 
regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea 

Comunei Ciumani ,rectificată , precum și Adresa nr.10975/10054/15.07.2021 al 
Instituției Prefectului Județului Harghita 

     Văzând raportul de specialitate nr.54/2021 al viceprimarului și   Avizul 

consultativ favorabil nr.54 /2021 al comisiei  pentru  activități social-culturale, culte, 

învățământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecția copilului, 

protecția civilă, juridică și de disciplină 

               Luând în considerare prevederile : 
               -Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.36/2021 privind aprobarea 
regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea 

Comunei Ciumani, 
               - Art.285 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
               - Art.3 alin.(10 din Ordonanța Guvenului nr.71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local,cu modificările și completările ulterioare, 
               - Art.3 , art.8 litera p) Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităților ,cu modificările și completările ulterioare, 
                - Ordinului Ministerului Sănătății  nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor 

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață a populației,  
               - Hotărârii Guvernului nr.435/2010 privind regimul de introducere pe piață 

și de exploatare a echipamentelor pentru agrement,  
               - Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 

                - Legii nr.554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului esthetic al 

Capitalei și al altor localități, 

                - Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun,modificată și completată,  

                - Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

, modificată și completată, 

              - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 



 

             Respectând prevederile  Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, văzând 
procesul verbal de afișare nr.2396/2021 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele c) și alin.(7) litera n), art.133 
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

h o t ă r e ş t e : 
 

 
        Art.1. (1)Se aprobă Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă 

aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată  conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 

Ciumani nr.36/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a 
locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani nu se mai aplică. 

        Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul și 
Viceprimarul comunei Ciumani. 

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija  secretarului general al unității 
administrativ teritoriale pentru Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani, Prefectului 
Județului Harghita,  și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției 

și la sediul acesteia.  
 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează    pentru legalitate 
      Király Szabolcs                                      Secretar general: Balogh Zita        

 
 

 
 
 

 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
26 octombrie  2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


