
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL          
 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 71/2020 

 
privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe 

domeniul public al comunei Ozun 
 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8336/03.09.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8337/03.09.2020  a primarului comunei Ozun 
dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile din HG. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe 
piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 4/2006 
pentru modificarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, ”Cerințe tehnice de securitate 
privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și 
spațiilor de joacă”; 

Având în vedere art. 8 alin. (1) lit. p din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere parcurgerea proceduri prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. s din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor publice de 

joacă pe raza comunei Ozun, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 

 
 Ozun, la 07 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 
         
 
 


