ROMANIA
JADETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILruL LOCAL

nor,,{ReAnn

privind aprobarea reamenaiarii locului

de joaca at Gradinitei
din sotul Botesti, comuna Brazi, judetul prahova

cle

copii

Yazand referatul de aprobare intocmit de domnul consilier Dan tuliu-Andrei,
prin care

se

propune reamenajarea locului de joaca alGradinitei de copii din
satul Batesti, comuna Birazi.judetul
Prahova si raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate

al primarului;

In conformitate cu prevederile art.53 alin.(3) din Legea nr.27212004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului. republicata, cu modificarile
si compleLrile ulterioare si
prevederile art.44 alin.(l) din Legeanr.27312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate a.le Consiliului
Local
Brazi si avizul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art. 129;lin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. n). art. 139 alin.(l) si art.
196
alin.(l) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5ll}0l9 privind Co6ul administrativ,
cu
modificarile sicompletarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brozi, jutletul prahova adopta prelento lbotarare:

ArL

I

In vederea crearii conditiilor optime de desfasurare a activitatilor recreative pentru
si
.opiii .ur. frecventeaza gradinita, se raproba reamenajarea
locului de joaca al Gradinitei de copii din satul Batesti, comuna Brazi,judetul prahova,
prin crearea
unui loc dejoaca inovativ' rnodern si creativ, care sa ajute la dezvoltarea
corespunzatoare a copiilor,
atat din punct de vedere social. cat si cognitiv si fizic.
imbunatatirea conditiilor de joaca pentru

alocate

Art' 2 Sumele .necesare pentru reamenajarea locului de joaca al Gradinitei Batesti vor
fi
in bugetul local al comunei Brazi,judetui prahova, pe anul 2020.

Art' 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii
in domeniu din cadrul aparatuLlui de specialitate al
primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica,
in cbnditiile legii, persoanelor
si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii
administrativ-te:ritoriale.
PRE$EDINTE DE $EDINT,,T,
Nicolue-Ddnul DRAGOMIR

Brafi, 18 februarie
Nr.1l.

2020.

CONTRASEMNEAZ,,{,
SECRETAR GENERAL,
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