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Nesecret

Regulament de organizare și funcționare a zonelor de agrement stabilite privind
desfășurarea activităților de picnic și campare

Prezentul regulament se emite în baza competențelor generale pe care le are autoritatea
publică locală în ceea ce privește administrarea domeniului public al comunei Mălini.
Capitolul I Scopul Regulamentului
Art.1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile și regulile obligatorii pentru
activităţile de picnic care se desfășoară în comuna Mălini.
Art.2. Prezentul regulament are ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului
negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, impact care ar putea fi generat
de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic pe teritoriul comunei Mălini.
Capitolul II Definiţii
Art.3. În înţelesul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
-

-

-

-

activitate de picnic = orice activitate de recreere de afluenţă publică, desfăşurată în
zone de afluenţă publică consacrate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al
unităţilor administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane şi care presupune
consumul de băuturi şi/sau alimente, precum şi, după caz, aprinderea ori nu a focului;
zone de afluenţă publică consacrate = zone în care publicul obişnuieşte să petreacă
ocazional timpul liber, zone special amenajate pentru activităţile de picnic şi zone
indicate pentru activităţile de picnic organizate în acest scop de către autorităţile
administraţiei publice locale;
zone special amenajate pentru activităţile de picnic = zonele aparţinând domeniului
public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dotate cu
utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea
focului este permisă;
zone indicate pentru activităţile de picnic = zonele indicate în planurile de zonificare
ale parcurilor aflate în intravilanul localităţilor, precum şi zonele limitrofe pădurilor

situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise activităţi de picnic, cu excepţia
aprinderii focului;
Capitolul III Organizarea, finanţarea și desfasurarea activitalilor de picnic pe domeniul
public al comunei Mălini
Art.4. Desfăşurarea activităţilor de picnic pe domeniul public si/sau privat al comunei
Mălini, cu excepţia celor desfăşurate în zona prevăzuta la art.5 din prezentul Regulament este
interzisă.
Prin excepţie de la prevederile alin.(1), desfăşurarea activităţilor de picnic pe domeniul
public si /sau privat al comunei Mălini este permisă şi în alte zone decât cele prevăzute la
art.5 din prezentul Regulament doar în condiţiile organizării de evenimente ocazionale,
autorizate potrivit legii.
Art.5. Activitatile de picnic, asa cum sunt acestea definite si reglementate potrivit
prevederilor Legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, se organizează pe teren
proprietate publica al comunei Mălini si se pot desfasura pe amplasamentul amenajat de
administraţia publica locala.
Activitatile de picnic se pot desfasura pe domeniul public in comuna Mălini doar in
interiorul perimetrului delimitat.
Capitolul IV Administrarea zonei indicate pentru activitatile de picnic din comuna Mălini
Art.6 Administratorul zonei indicate pentru activităţile de picnic din comuna Mălini are
următoarele obligaţii;
-

-

-

-

-

să asigure amenajarea si zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic cu
respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură şi protecţia
mediului;
să amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic prin intervenţii minime
asupra mediului natural, fără efectuarea de defrişări, modificări ale malurilor sau
albiilor apelor ori betonări sau asfaltări ale solului;
să delimiteze zonele indicata pentru activităţile de picnic prin marcarea
corespunzătoare în vederea desfăşurării activităţii de picnic, afișând programul cu
privire la orele de funcţionare;
să asigure dotarea zonei indicate pentru activităţile de picnic cu containere destinat
colectării
selective a
deşeurilor, inscripţionate corespunzător;
să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a
deşeurilor, precum şi afişarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea
selectivă, cu exemplificarea tipurilor de deşeuri;
să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale cursurilor de apă pentru
amenajarea zonei;
să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei
legi, cu excepţia celor cu caracter temporar;
să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deşeurilor colectate selective ;
să afişeze un plan cuprinzător cu ilustraţii detaliate privind organizarea şi facilităţile
zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic si respective prevederile
Regulamentului de organizare si funcţionare cu referire la regulile privind

desfăşurarea activităţilor de picnic, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul constatării
nerespectării acestora şi numerele de telefon utile;
Capitolul V Condiții specifice pentru organizarea si funcţionarea zonei indicate
pentru activitățile de picnic din comuna Mălini
Art.7. Programul de funcţionare în zona indicată pentru activităţile de picnic din
comuna Mălini este zilnic între orele 10 si 22 cu respectarea Legii nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii
publice cu modificări si completări ulterioare.
Art.8. Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic in zona indicata pentru
activităţile de picnic au următoarele obligaţii:
a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele,
indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonei
prevăzute la art.5 din prezentul Regulament;
b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;
c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate
corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
d) să nu aprindă focul în perimetrul zonei indicate pentru activităţile de picnic.
e) să respecte Programul/orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător
zonei respective;
f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat, sa nu
abandoneze obiecte de orice fel în interiorul sau în vecinătatea perimetrului zonei indicate
pentru activități de picnic;
g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de
cursurile de apă;
i) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic In apele din vecinătatea
zonei indicate pentru activităţile de picnic. împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma
activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei indicate pentru
activităţile de picnic sunt interzise;
j) să nu hrănească animalele sălbatice;
k) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau
orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
l) să nu posteze semne sau mesaje;
m) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi
vizitatori;
n) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în interiorul sau in
vecinătatea zonei indicate pentru activitatile de picnic;
o) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare;
p) muzica va fi redată la un volum care să nu îi deranjeze pe ceilalți participanți;
r) se interzice deplasarea cu ATV-urile sau alte motocicluri pe terenul pășune pentru
a evita deteriorarea acestora;

Capitolul VI Dispoziţii finale
Art.9. Dispoziţiile Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic n
comuna Mălini se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile privind protecţia
mediului, silvicultura, reciclarea deşeurilor şi turismul, cuprinse în alte acte normative în
vigoare.
Capitolul VII Sancţiuni
Art.10. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum
urmează:
a) nerespectarea prevederilor art.8 lit.a), q), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea prevederilor art.8 lit.b). cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art.8 lit.c), cu amendă de la 100 Iei la 500 lei;
d) nerespectarea prevederilor art.8 lit.d), cu amendă de la 200 lei la 1000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art.8 lit.f), o) şi p), cu amendă de la 300 lei la 600 lei;
f) nerespectarea prevederilor art.8 lit.e), g), j), cu amendă de ia 100 lei la 200 lei;
g) nerespectarea prevederilor art.8 lit. k) l), m), n), cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
h) nerespectarea prevederilor art.8 lit.h, i), r), cu amendă de la 500 la 1500 lei.
Art.11. Contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite
din amenzi se fac venit la bugetul local.
Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel
mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat sa facă
această menţiune expresă in procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.8 se face de către
personalul împuterniciţi prin Dispoziţii ale primarului sau alte persoane împuternicite de către
Primarul Comunei Mălini.
Contravenienţii sunt obligaţi să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate
prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca atare
în procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei ori anexele la acesta.

