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HOTARARE 

privind aprobarea proiectului amenajarii unui spatiu de joaca si recreere 
pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov 

 

Consiliul local al comunei Pirscov , judetul Buzau , intrunit in sedinta 
ordinara , 

Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pirscov , inregistrata 
la nr.6145/03.10. 2016; 

- Raportul de specialitate al compartimentului agricol si 
administrativ inregistrat la nr. 6146/03.10.2016; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Pirscov inregistrate la 
nr.6237/04.10.2016; 

- Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Pirscov 
nr.28/04.08.2016 pentru amenajarea unui spatiu de joaca si 
recreere pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov. 

In temeiul art.36 alin. 2 lit. c si art.45 alin.(3) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale , republicata si actualizata 

HOTARASTE : 

Art.1 . (1)Se aproba proiectul amenajarea unui spatiu de joaca si  
recreere in satul Pirscov, comuna Pirscov. Amenajarea se va face pe 
domeniul public , langa blocul 5 , T 189  din centrul comunei , prezentat 
in anexa care face parte integranta din aceasta. 

    Pag. 1 din 2 



 

(2) Suma totala a proiectului este de ______________lei. 

     

Art.2.Primarul comunei Pirscov va aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedintei, 

Consilier Boboc Florinel 

 

Pirscov, 04.10.2016. 

Nr.35 . 

Contrasemneaza , 

Secretar , Calen Neculai 

 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta din data de  04.08. 
2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale , republicata si actualizata  , cu un numar de 15 voturi pentru , - abtineri si - voturi impotriva , 
din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta. 
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