
 
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
     PROIECT 
 

 HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile 

de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 

Fondului Locativ Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.07.2019; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.119382/2019, raportul nr.119387/2019 
al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.124021/2019 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de 
odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova; 
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru 
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002, Legii nr.24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor și Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională; 

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.j, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.l.  Se aprobă Regulamentul privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

      Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
        INIŢIATOR,  AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIASERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.                /            2019 
      

  

 

REFERAT DE APROBARE A 
REGULAMENTULUI PRIVIND PARCURILE, GRĂDINA BOTANICĂ, LOCURILE DE 

JOACĂ. LOCURILE DE ODIHNĂ, GRĂDINILE DE CARTIER ŞI TERENURILE DE 
SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

 
 
 
 
        Potrivit prevederilor art. 10, din O.G. nr.71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau  ca gestiune 
indirectă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a 
consiliului local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate 
publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ 
teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006 cu  
modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a 
activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Craiova 
către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

În contextul în care dezvoltarea integrată a Municipiului Craiova constituie un 
deziderat al administraţiei publice locale, au fost identificate un set de propuneri, 
funcţie de impactul acestora asupra calităţii mediului urban, în termeni de eficienţă şi 
prioritate. 

            În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, respectiv alin. 4 din O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, 
indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza 
unui caiet de sarcini şi a unui regulament elaborate de consiliile locale pe baza 
regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
          În ultimii ani au fost demarate acţiuni ce au avut ca scop revitalizarea și 
regenerarea urbană privind reabilitarea și transformarea spațiilor verzi în veritabile 
micro-centre culturale, amenajarea și înfrumusețarea spațiului public, toate acestea 
ducând implicit la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, dar și la creșterea 
promovării orașului.  

          Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova , Regulamentul privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de 



   

joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, regulament al cărui obiectiv îl reprezintă 
stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor şi a condiţiilor privind accesul, 
ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor din parcurile, locurile de 
joacă, de odihnă şi de agrement, precum şi de a asigura folosirea în condiţii de 
siguranţă şi de durată, a locurilor de joacă pentru copii şi a terenurilor de sport, 
amenajate în Municipiul Craiova.   

 
 

Primar, 
Mihail GENOIU 

 
 

      Director Executiv,                                                        Întocmit, 
        Delia CIUCĂ                                                     Alexandru MARIA 

 

 



                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE                                                                                                           
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea      
Serviciilor de Utilitate Publică      
Nr._______ /_________ 2019 
                                                                                                       Se Aprobă, 
                                                                                                           Primar 
                                                                                                      Mihail Genoiu 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Conform prevederilor art. 3, din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciile de administrare a 
domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor 
locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează 
activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca 
obiect: construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor 
de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; amenajarea, 
întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament; 
construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor 
agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; organizarea şi optimizarea 
circulaţiei rutiere şi pietonale; instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de 
semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi 
pentru fluidizarea acestuia; îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului 
şi a gheţii; amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de 
afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi 
reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a 
atelierelor de reparaţii auto etc.; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a 
sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, 
pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; organizarea şi 
exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a 
grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; înfiinţarea, organizarea, 
exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public 
pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de artă, 
a spaţiilor publice şi peisagistice. 
 Potrivit prevederilor art. 10, din actul normativ sus menţionat, serviciile de 
administrare a domeniului public şi privat, se organizează ca gestiune directă sau ca 
gestiune indirectă sau delegată, alegerea formei de gestiune făcându-se prin hotărâre a 
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consiliului local, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate 
publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţii administrativ 
teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente. 
 Prin H.C.L nr. 56/2006 modificată, s-a aprobat gestiunea directă către 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru activităţile: amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea 
zonelor verzi; montarea mobilierului stradal; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea 
toalete ecologice şi wc-urilor publice; realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de 
funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, indicatoarelor rutiere 
şi a marcajelor; administrarea cimitirelor aparţinând domeniului public; 
demolare/desfiinţare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin 
domeniului public/privat al municipiului Craiova; administrarea grădinii zoologie din 
municipiul Craiova.  
 În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, respectiv alin. 4 din O.G. nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu  modificările şi completările ulterioare, 
indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice  serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 
caiet de sarcini şi a unui regulament elaborate de consiliile locale pe baza 
regulamentului-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 
aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
 În vederea respectării prevederilor legale mai sus menţionate, prin H.C.L. nr. 
240/2006 a fost aprobat Regulamentul de desfăşurare a activităţii de montare şi 
întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova. 
  Grădina Botanică este, astăzi o instituţie de cercetare şi un spaţiu de relaxare 
pentru populaţie. Ca instituţie de cercetare, a apărut încă din antichitate, grădina fiind 
„laboratorul“ în care medicii cultivau plantele de care aveau nevoie în tratarea 
bolnavilor. Apoi, în perioada Renaşterii, grădinile botanice au fost organizate pe lângă 
universităţi, pentru studiul ştiinţelor naturale, pentru aclimatizarea speciilor exotice, iar 
mai nou pentru conservarea speciilor ameninţate cu dispariţia. În lume sunt 
aproximativ 800 de grădini botanice, în înţelesul actual de organizare şi funcţionare, 
dintre care nouă sunt în România: Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, 
Jibou-Sălaj, Târgu Mureş, Tulcea.  
 Parcul Romanescu poartă numele realizatorului său într-o manieră modernă şi 
complexă, reorganizat între anii 1900-1903 după proiectul arhitectului peisagist 
francez Eduard Redont, proiect premiat cu medalia de aur la Expoziţia internaţională 
de la Paris, în anul 1900. Este unul din cele mai mari şi mai frumoase parcuri din ţară 
ocupând o suprafaţă de 100 ha din care, 96 ha de plantaţii, 4 ha luciul de apă al 
lacurilor, un hipodrom, un velodrom, drumuri şi alei pe o întindere de 35 km, 
monumente de artă, unităţi de servire a publicului, debarcader şi un punct zoologic. Pe 
lângă construcţiile îndrăzneţe care asigură un cadru romantic special (un castel, imitaţii 
de stânci, podeţe etc.), se detaşează podul suspendat peste pârâul în cascade care 
traversează parcul, într-o arhitectură aparte sub supravegherea savantului Gogu 
Constantinescu. Valoarea deosebită a decorului este dată de un număr foarte mare de 
exemplare de arbori şi arbuşti ornamentali aduşi din mai multe continente şi 
aclimatizate la latitudinea oraşului Craiova, unele fiind întâlnite destul de rar la noi în 
ţară şi chiar pe continentul european. 
 Conceput si realizat ca un parc romantic, imaginat si amenajat in totalitate de 
arhitecti, Parcul Romanescu este, in felul sau, unic in Romania. 



 Au fost cuprinse în proiect lucrări de refacere şi reabilitare precum: Casa 
grădinarului –reabilitare; Glorieta – refacere;  Portal intare – refacere; Pavilion fanfară;  
Umbrare acoperite cu stuf (13buc);  Ponton Debarcader (înlocuit în totalitate) şi 
balustrada cu lant (soluţia aprobată de Ministerul Culturii); Cabinele de la cele 3 intrări 
– reabilitate; WC- uri îngropate – reparate şi reutilate complet; Alei pietonale - 
56.127ml ( asfalt- 33.724ml, piatra cubică – 16.691mp, piatră spartă- 5.712mp, borduri 
– 24.486ml); Împrejmuirea - 2.578ml (panouri din fier forjat – 1.446ml/107.616,75kg, 
panouri prefabricate din beton – 1132ml); Sistem de iluminat înlocuit în totalitate - ( 
505 stâlpi h=5,5m + corpuri de iluminat, 212 stâlpi h=2,6m + corpuri de iluminat);  
Sistem de supraveghere video ( 99 stâlpi pentru camere video, 77 camere video fixe, 
22 camere video mobile şi un dispecerat echipat complet ); Sistem de irigaţii –lungime 
reţea irigaţii 54.700ml, 4326 hidranţi de grădină (aspersoare); Podurile din beton(4buc) 
– reabilitate – 884.580,46 lei, realizat 5 podele din lemn; Mobilier urban – 245 buc 
bănci recondiţionate, 100 buc. bănci noi, 170 buc – coşuri; Sistem de alimentare cu apă 
– 4588m. 
          Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi 
are un impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei.           
Spaţiile verzi bine întreţinute  joacă un rol semnificativ în promovarea sănătăţii 
populaţiei urbane. Studiile arată că valoarea principală a spaţiilor verzi decurge din 
capacitatea lor de refacere a ,, stării de bine “ a persoanelor care le frecventează. Ele 
oferă citadinilor locuri liniştite pentru relaxare şi reducere a stresului, pentru evadarea 
din mediul construit şi din trafic.  
         Spaţiile verzi răspund în principal, nevoilor umane de recreere şi petrecere a 
timpului liber. 
          Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţii va determina o bună 
gestionare a potenţialului spaţiilor verzi cu implicaţii asupra siguranţei şi calităţii vieţii, 
asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spaţiilor verzi şi a terenurilor 
degradate ce pot fi recuperate ca spaţii verzi, în vederea asigurării calităţii factorilor de 
mediu şi stării de sănătate a populaţiei. Astfel reglementările prezentului regulament 
vor fi corelate cu obiectivele care sunt asigurate prin elaborarea viitorului Registru 
local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţii 
 În municipiul Craiova, începând cu anul 2012 şi până în prezent s-au construit 
locuri de joacă noi pe lângă cele deja existente, ajungâdu-se la un număr total de 129 
locuri de joacă. În tot acest timp împreună cu operatorul care are în gestiune aceste 
locuri de joacă, ne-am confruntat cu o serie de probleme, respectiv, folosirea 
necorespunzătoare a elementelor din echipamente, acte de vandalism, tulburarea liniştii 
şi ordinii publice, etc. 
 Pentru a putea preveni toate aceste fapte este necesar a se elabora de către 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova un regulament care să 
cuprindă norme generale referitoare la parcuri, Grădina Botanică, locurile de joacă, 
locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova.  
          Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a fost supus 
consultării publice proiectul „Regulament privind parcurile, Grădina Botanică, 

locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport 
aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova”, în forma anexată la prezentul 



raport, pe site-ul instituţiei www.primariacraiova.ro la rubrica: Proiecte de hotărâri 
supuse dezbaterii publice, în perioada 20.05.2019-01.07.2019. 
         Faţă de cele menţionate şi având în vedere cele menţionate mai sus, fiind 
îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, precum şi prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Hotărârii Guvernului 
nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu 
modificările ulterioare, în temeiul art.129, alin.2, lit.d coroborat cu alin.7, lit.s, din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Aministrativ, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova , Regulamentul privind parcurile, Grădina Botanică, 

locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate 

în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova, anexă la prezentul raport. 
 

  Director Executiv,                         Întocmit, 
              Delia Ciucă                                          Alexandru Maria 
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REGULAMENT PRIVIND PARCURILE, GRĂDINA BOTANICĂ, LOCURILE DE 
JOACĂ, LOCURILE DE ODIHNĂ, GRĂDINILE DE CARTIER ŞI TERENURILE 

DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 
 
 
 
 
Cap. 1   INFORMAŢII GENERALE 
 
 
Art. 1. Domeniul de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică tuturor parcurilor, grădina botanică, locurilor de joacă, locurilor de 

odihnă, grădinilor de cartier şi terenurilor de sport amplasate pe domeniul public şi aflate în administrarea 

R.A.A.D.P.F.L Craiova, fiind obligatoriu pentru toţi utilizatorii. 

(2) Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor şi a 

condiţiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spaţiilor şi echipamentelor din parcurile, locurile 

de joacă, de odihnă şi de agrement, precum şi de a asigura folosirea în condiţii de siguranţă şi de durată, a 

locurilor de joacă pentru copii şi a terenurilor de sport, amenajate în Municipiul Craiova. 

(3) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în domeniul ordinii şi 

liniştii publice şi al protecţiei mediului, respectiv, în regimul juridic contravenţiilor.   

 
Art. 2. Definiţii 

(1) Parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din 

zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau 

recreative pentru populaţie; 

(2) Scuar- spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în 

jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor 

sportive, de agrement pentru copii şi tineret ori în alte locaţii; ; 

(3) Spaţiu de joacă - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un 

echipament pentru spaţiile de joacă; 

(4) Echipament pentru spaţii de joacă- echipament pentru agrement, acţionat exclusiv prin greutatea sau 

forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spaţiu de joacă, temporar ori 

permanent;  

(5) Grădina Botanică- grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii , cultivate în condiţii naturale ori 

de seră, în vederea studierii acestora sau pentru curiozităţile pentru care le prezintă; 

(6)     Grădină – teren cultivat cu flori,copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi 

recreere, fiind deschis publicului. 

(7)     Teren de joc- spaţiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiţiei sportive; 

(8)   Spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate 
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adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi 

a calităţii aerului;  

(9)    Utilizatori - persoane beneficiare de infrastructura parcurilor, grădina botanică, a locurilor de joacă şi de 

odihnă, a grădinilor de cartier şi/sau a terenurilor de sport; 

(10)   Administrator-persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de 

joacă, după caz;. 

 

 
Art. 3. Legislaţie conexă 
 
Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea prezentului regulament:  
       - O.G.71/2002 privind organizarera şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local. 

        -H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadrude aplicare a O.G.71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
-  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice - republicată; 

-  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări 
de servicii ilicite - republicată; 

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun - 

modificată prin Legea nr. 15/2016; 

- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement; 

- Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive; 

      -   Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei; 
- Prescripţia tehnică PT R 19/2002 „Cerinţe tehnice de securitate privind instalaţiile şi echipamentele 

montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţie şi a spaţiilor de joacă”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

-   H.C. L. nr.56/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
- H.C.L. nr.319/2009 privind Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii.  
-   H.C.L nr.279/2011 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri 

°pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii. 

-  H.C.L. nr.233/2015 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii. 

-   H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu. 
-   H.C.L nr. 441/2005 privind nivelul amenzilor ce se constituie venit la bugetul local modificând în mod 

corespunzător H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu. 
-  H.C.L. nr.146/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de 
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acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu. 
-  H.C.L. nr.323/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de 

acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu. 
 

Cap.2     ACCES 
 
Art. 4. Accesul în Grădina Botanică este permis publicului în intervalul orar 07ºº-23°º.   

      -   Parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport sunt accesibile publicului, numai în intervalul orar afişat la 

intrare şi se utilizează gratuit de către toţi utilizatorii. 

Art. 5. 

(1)  Utilizatorii trebuie să aibă o ţinută şi un comportament decent, în conformitate cu bunele moravuri şi 

ordinea publică. 

(2)  În toate spaţiile care fac obiectul prezentului Regulament este interzis accesul persoanelor aflate sub 

influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. 

(3)  Este interzis accesul pe spaţiile verzi, integral sau parţial, cu excepţia acelor zone destinate recreerii şi 

semnalizate ca atare. 

(4)   În zonele deschise permanent, utilizatorii sunt obligaţi să se îndepărteze de copaci şi să nu se 

adăpostească sub vegetaţie în caz de furtună sau vreme rea. 

(5) Parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport pot fi închise temporar, atunci când sunt anunţate alerte 

meteorologice sau ori de câte ori este nevoie, când acest lucru se impune. 

(6) Este interzis accesul în parcelele florare şi/sau cu arbuşti. 

(7) În general, în parcuri este permis accesul câinilor, doar ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, proprietarii (cu 

excepţia celor nevăzători şi a persoanelor cu dizabilităţi, aflate în scaunul cu rotile) având obligaţia să colecteze 

şi să elimine excrementele animalului.  

(8) Pe spaţiul verde din Grădina Botanică şi în incinta locurilor de joacă este interzis accesul câinilor, cu 

excepţia “câinilor de conducere” aflaţi în situaţii de lucru (cu un ham special) care însoţesc utilizatorii 

nevăzători sau aflaţi în scaun cu rotile. 

(9) Câinii clasificaţi ca fiind periculoşi sunt supuşi măsurilor restrictive în vigoare. 

(10) Pentru siguranţa utilizatorilor, plimbarea pe biciclete în parcuri este interzisă, cu excepţia pistelor 

marcate. În acest caz bicicliştii trebuie să acorde prioritate pietonilor. 

(11) Este interzis accesul cu cărucioare copii mici, role pe pista de alergat din Grădina Botanică. 

(12) Pentru siguranţa utilizatorilor, folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în parcuri este 

permisă numai în locurile semnalizate ca atare. în acest caz, aceşti utilizatori trebuie să acorde prioritate 

absolută pietonilor. 

(13) Copiii pot utiliza cele două mijloace de locomoţie prevăzute la alin (12) pe alei, în măsura în care nu 

afectează siguranţa persoanelor. 

(14)  Pentru siguranţa utilizatorilor, skateboardingul este permis numai în spaţiile semnalizate ca atare. 

(15)  În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere nemotorizate sau 

skateboarduri, cu excepţia celor aparţinând copiilor, însoţiţi de adulţi. 

(16) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepţia celor autorizate (vehicule de 

serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere, pentru lucrări de interes public, de intervenţii la 
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reţelele edilitare, pentru aprovizionare), precum şi al celor aflate în misiune. 

(17) Este interzis accesul bicicletelor, autovehiculelor şi vehiculelor, plimbarea câinilor în Grădina Botanică. 

 

 
Cap.3  JOCURI 
          
Art. 6. Utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de 

vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare. 

 Art. 7. Utilizatorii sunt obligaţi să folosească echipamentul instalat în parcuri sau locuri de joacă în funcţie de 

destinaţie şi să se asigure că nu se deteriorează. 

Art. 8. Sunt interzise activităţile şi jocurile care pot afecta liniştea sau siguranţa pietonilor, deteriorarea 

plantaţiilor şi a mobilierului, poluarea punctelor de apă sau a fântânilor. 

Art. 9. În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este permisă în parcuri 

dacă nu deranjează liniştea publică şi nu are un caracter sportiv. 

Art. 10. Copii cu dizabilităţi au acces în incinta spaţiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din dotare 

numai sub supravegherea însoţitorilor adulţi. 

Art. 11. În toate spaţiile care fac obiectul prezentului Regulament, este interzisă practicarea jocurilor de noroc 

neautorizate. 

 
Cap.4   ACTIVITĂŢI 
 
Art. 12.   Spectacolele şi evenimentele care se preconizează a se desfăşura în spaţiile ce fac obiectul prezentului 

regulament sunt supuse autorizării prealabile de către Primăria Municipiului Craiova 

Art. 13. Exercitarea oricăror activităţi comerciale, în spaţiile ce fac obiectul prezentului regulament, este 

supusă autorizării de către Primăria Municipiului Craiova.  

 Art. 14  

(1) În Parcul Nicolae Romanescu este permis accesul autovehiculelor destinate aprovizionării, pentru 

organizarea spectacolelor la Teatrul de Vară, celor care însoţesc delegaţiile oficiale la Grădina Bibescu.  

(2)  Accesul este permis în baza unei autorizaţii eliberată de către Primăria Municipiului Craiova . 

(3)  Valoarea autorizaţiei este de 40 lei/zi sau 400 lei/lună pentru autovehiculele destinate aprovizionării. 

(4)  Pentru autovehiculele destinate aprovizionării, accesul este permis în intervalul orar 07ºº-11°° şi 19°°-23°°. 

(5)  Sunt exceptate de la plata autorizaţiei, autovehiculelele ce aparţin Primăriei Municipiului Craiova şi a celor 

din coloanele oficiale. 

(6)  Este permis accesul a unui număr de cel mult 10 autovehicule în acelaşi timp.  

Art. 15.  Organizarea de picnicuri este permisă doar în zonele special semnalizate, utilizatorii având obligaţia 

colectării deşeurilor şi plasării acestora în coşurile de gunoi prevăzute în acest scop. 

Art.16.   Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniştea publică. 

Art. 17.  În toate spaţiile care fac obiectul prezentului Regulament, sunt interzise următoarele: 

(1) introducerea substanţelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului, precum şi a substanţelor 

explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului regulament; 
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(2) incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a 

băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru; 

(3) vandalizarea spaţiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu 

orice substanţă, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de joacă, a panourilor informative, a 

gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, mese de şah, pubele, lampadare etc) şi a materialului 

dendro - floricol; 

(4) acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, 

programe de evenimente, afişe electorale, graffiti, vopsire etc.; 

(5) aventurarea pe suprafaţa îngheţată a apei; 

(6) fumatul în locurile de joacă; 

(7) consumul de alcool sau de substanţe interzise; 

(8) utilizarea mobilierului de joacă de către adulţi; 

(9) utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheaţi; 

(10) staţionarea în zona de siguranţă a echipamentelor de joacă; 

(11) nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane inscripţionate pe 

fiecare mobilier de joacă; 

(12) folosirea echipamentelor defecte; 

(13) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente; 

(14) decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori şi arbuşti, prinderea/agăţarea de corpuri 

străine pe trunchiul/ramurilor arborilor, precum şi fixarea de reclame; 

(15) ruperea florilor din perimetrul spaţiilor verzi; 

(16) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a sistemelor de irigaţii şi a 

instalţiilor tehnice din spaţiile verzi; 

(17) cosirea, fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice; 

(18) colectarea plantelor medicinale şi a fructelor; 

(19) aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, ţigări, seminţe, precum şi de orice alte deşeuri; 

(20) urcarea pe bănci, fântâni, monumente şi garduri; 

(21) intrarea pe suprafeţele de tartan cu încălţăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuţite sau crampoane) care ar 

putea afecta aceste suprafeţe; 

(22) scăldatul în lacuri sau fântâni arteziene; 

(23) păşunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament; 

Art. 18. În incinta terenurilor de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. În mod excepţional, 

pot avea loc şi alte activităţi de interes public, cu aprobarea Primăriei Municipiului Craiova. 

Art. 19. Utilizatorii terenurilor de sport, indiferent de statutul lor, au următoarele obligaţii: 

(1) să respecte normele de conduită etică şi prevederile prezentului regulament; 

(2) să respecte întocmai orarul de funcţionare; 

(3) să folosească terenul de sport şi dotările acestuia în conformitate cu destinaţia lor; 

(4) să folosească încălţăminte adecvată activităţilor sportive ţinând cont de suprafaţa de joc a terenului.  

Art. 20. Pe terenul de sport se interzice: 
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(1)   accesul cu animale de companie, biciclete, role, skateboarduri, scutere sau cu obiecte care pot duce la 

degradarea sau murdărirea terenului sintetic; 

(2)   accesul pe terenul de sport cu seminţe; 

(3)   aruncarea gumei de mestecat pe suprafaţa de joc ori în incunta terenului; 

Art. 21. Utilizatorii terenului de sport îşi asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme care pot surveni în 

timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeţei de joc. 

Art. 22. Utilizatorii terenului de sport îşi asumă răspunderea pentru lucrurile personale şi pentru obiectele de 

preţ lăsate nesupreavegheate în incinta şi vecinătatea suprafeţei de joc. 

Art. 23. Utilizatorii vor putea fi obligaţi să părăsească terenul de sport în oricare dintre următoarele situaţii: 

(1) nerespectarea prezentului regulament; 

(2) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente; 

(3) tulburarea liniştii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte şi larmă de 

intensitate mare, în special în orele de linişte prevăzute de lege; 

(4) săvârşirea oricăror contravenţii sau infracţiuni ori fapte incompatibile cu o conduită sportivă sau de orice 

altă natură. 

Cap.5   SANCŢIUNI  

Art. 24.  În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute şi sancţionate de actele 

normative menţionate la art. 3, reprezintă contravenţii şi se sancţionează: 

a) cu amendă contravenţională de la 50 lei la 100 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art.4; 

b) cu amendă contravenţională de la 50 lei la 200 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 5 alin (1), 

alin. (2), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. (13), alin. (14), alin. (15); art. 9; art. 10; 

c) cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 6; art. 7; 

art.8; art. 11; art. 17 alin. (1), alin. (5), alin. (8), alin. ( 9), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. (13), alin. (21); art. 

19 alin. (1), alin. (2), alin.( 3), alin. 4); art. 20 alin. (1), alin. (2), alin. (3). 

Art. 25. În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă, se va face menţiunea în procesul 

verbal de constatare a contravenţiei, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de 

reparaţii, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 26. Contravenţiile se constată, iar sancţiunile se aplică de către agenţii constatatori, împuterniciţi ai 

Primarului Municipiului Craiova şi de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 
Art. 27. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile O.G.nr.2/2001, H.C.L. nr.56/2006 
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr.319/2009 privind Regulamentul privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii, H.C.L nr.279/2011 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, H.C.L. nr.233/2015 privind modificarea H.C.L. 
nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi 
stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, H.C.L. nr.217/2005 privind 
Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu, H.C.L. nr.441/2006,  H.C.L. nr.146/2006 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul 
Nicolae Romanescu, H.C.L. nr.323/2006 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.217/2005 privind 
Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 124021/12.07.2019 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                                

-Referatul de aprobare nr. 119382/04.07.2019; 

     -Raportul de specialitate nr.119387 din 04.07.2019 al Directiei Servicii Publice – 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, prin care se 
supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, Regulamentul privind 
parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinilede cartier şi 
terenurile de sport aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
    -În conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi H.G. nr. 
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local;   

   -Potrivit art. 129 alin.2 lit.d şi alin. 7 lit. s din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
    -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  
 
 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

 Propunerea privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, 
locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinilede cartier şi terenurile de sport aflate în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova 
 
 

 

Director Executiv          Intocmit           
Ovidiu Mischianu                                Cons. jur. Isabela Cruceru 
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