
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru 

copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului consilier local Bogdan Ciprian Buhăianu cu privire la 

aprobarea privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă 

pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement şi 

Serviciului Patrimoniu al UAT Municipiul Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local; 

în conformitate cu dispoziţiilor art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) 

lit. j) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și cele ale H.C.L. nr. 370/25.08.2022 privind  reorganizarea 

unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii 

publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de 

Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani), 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) ṣi ale art. 240 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 7, lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al 

terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

293/2014, după cum urmează: 

„Art. 7. Programul de funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani 

este: 

c) Pentru parcul de joacă din str. Vârnav: 

1. De la 1 ianuarie – 31 martie  - între orele 09:00 – 18:00; 

2. De la 1 aprilie – 31 mai – între orele 09:00 – 19:00; 

3. De la 1 iunie – 31 august – între orele 08:00 – 13:30 și 15:30 – 21:00; 

4. De la 1 septembrie – 31 octombrie – între orele 08:00 – 13:30 și 15:30 – 20:00; 

5. De la 1 noiembrie – 31 decembrie – între orele 09:00 – 18:00.” 

 

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă. 

 

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Servicii 

Publice Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                             Secretar general, Ioan Apostu     

         

                

 

 

Botoșani, 22.12.2022 

Nr. 589 


