
                                                                            AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                               SECRETARUL GENERAL 

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

       

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea regulamentului privind parcurile  

incluzând locurile de joacă, locurile de odihnă, locurile de agrement, 

terenurile de sport aflate în administrarea Direcției de Salubritate Târgoviște 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința __________2022, 

având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9181/16.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9182/16.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrative; 

▪ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

▪ Prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a 

unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată; 

▪ Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea   

spațiilor   verzi   din   intravilanul localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G.   nr.   21/2002   privind   gospodărirea   localităților   urbane   

și   rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 64/29.03.2002 privind aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Târgoviște, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin  

OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 



 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (l) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind parcurile incluzând locurile de joacă, 

locurile de odihnă, locurile de agrement, terenurile de sport aflate în 

administrarea Direcției de Salubritate Târgoviște, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția de Salubritate şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.    

 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

  Red. D.I. 

 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

   

Direcția Economică X  

Birou Contencios Juridic X  

Direcția de Salubritate X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 
 

 

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5 X  

 


