
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
 

H O T � R Â R E A   Nr. 26 
privind aprobarea amenaj�rii �i dot�rii unor parcuri de joac� pentru copii  

 
Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 

 Având în vedere: 
- referatul nr. 2015/2010 al primarului comunei prin care propune amenajarea �i dotarea 
cu mobilier specific a unor parcuri de joac� pentru copii în toate satele componente ale 
comunei;  
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2204/2010 al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei R�duc�neni �i raportul compartimentului de specialitate 
înregistrat sub nr. 2195/2010; 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. „b” �i alin. (4), lit. „a” din 
Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat� �i actualizat�; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  
 

H O T � R � � T E : 
 

Art. 1 – Se aprob� amenajarea �i dotarea cu mobilier specific a unor parcuri de 
joac� pentru copii în urm�toarele loca�ii:  

a) în curtea �colii Generale Bazga; 
b) în curtea Gr�dini�ei cu Program Normal R�duc�neni; 
c) pe terenul aflat între sediul Poli�iei de Frontier� R�duc�neni �i Bloc B3 a-b-c; 
d) în incinta Parcului Dendrologic R�duc�neni; 
e) în curtea �colii Generale Bohotin – Deal; 
f) în curtea �colii Generale Bohotin – Vale; 
g) în curtea �colii Generale Isaiia; 
h) în curtea �colii Generale Ro�u.  
Art. 2 – Parcurile de joac� amenajate în cur�ile �colilor generale vor fi amplasate 

astfel încât copii s� aib� acces direct �i din strad�.    
Art. 3 -  Finan�area activit��ilor men�ionate la art. 1 se va face din bugetul local.  
Art. 4 – Primarul comunei va urm�ri ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri.  

Secretarul comunei va comunica în copie prezenta hot�râre contabilit��ii 
�i Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii. 

                         Dat� ast�zi 30 aprilie 2010. 
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                                              Consilier 
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