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REFERAT 

 

privind modificarea  ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe 
domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin HCLTM nr.463/30.10.2015 

 
Prin Hotărârea Consiliuluim Local al Municipiului Timişoara nr .463/30.10.2015 a fost aprobat 
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului 
Timişoara”, care  a avut ca obiectiv informarea utilizatorilor spaţiilor de joacă pentru copii din Municipiul 
Timişoara cu privire la modul în care acestea trebuiesc utilizate şi exploatate, în scopul prevenirii producerii 
de accidente, în vederea funcţionării echipamentelor de joacă în condiţii optime de siguranţă, prevenirii 
producerii unor defecţiuni sau chiar distrugerii echipamentelor ca urmare a utilizării necorespounzătoare. 
De asemenea, regulamentul conturează cadrul pentru asigurarea unui climat de ordine şi respect între 
utilizatori, respect pentru mediul înconjurător,  dar mai cu seamă pentru sănătatea şi siguranţa  copiilor – 
principalii beneficiari ai acestor spaţii de joacă şi relaxare. O atenţie deosebită s-a acordat  asigurării 
curăţeniei acestor spaţii publice şi prevenirii depozitării de deşeuri. 
 

Regulamentul stabileşte atât obligaţiile ce revin administratorului şi proprietarului acestor locuri de joacă 
pentru copii, situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în speţă autoritatea publică locală, dar şi 
obligaţiile beneficiarilor (utilizatorilor) spaţiilor de joacă. 
 

Elaborarea şi aprobarea în regim de urgenţă a acestui regulament a determinat numeroase neajunsuri şi 
observaţii din partea societăţii civile, determinate în principal de modalitatea de redactare a unor 
reglementări. Conducerea Primăriei Municipiului Timişoara, luând act de aceste observaţii a procedat la 
organizarea unei întâlniri de lucru, în data de 26.11.2015, dedicată îmbunătăţirii regulamentului.  
Ulterior, prin adresa nr. SC2015-31361/25.11.2015, repartizată spre soluţionare Direcţiei de Mediu, s-a 
înregistrat şi iniţiativa Domnului Consilier Alfred SIMONIS privind modificarea regulamentului.  În acest 
scop, colectivul de lucru  din cadrul Direcţiei de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă s-a 
întâlnit în data de 02.12.2015, în vederea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor 
de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara, în prezenţa Domnului Consilier Alfred 
SIMONIS, fiind discutate pe de o parte oportunitatea menţinerii unor reglementări, suprimarea altora, 
respectiv reformularea unor texte reglementative, astfel încât acesta să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor 
cetăţenilor şi autorităţii locale deopotrivă. 
 

Având în vedere  interesul comun manifestat de către consilierii locali, societatea civilă şi conducerea 
primăriei,  propunem modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate 
pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.463/30.10.2015,  în noua sa formă, revizuită, conform Anexei care va face parte integrantă din Proiect de 
hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe 
domeniul public al Municipiului Timişoara aprobat prin HCLTM nr.463/30.10.2015.  
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