ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii În administrarea Mâniistirii Sfântul Nicolae Domnesc" Popăuţi"
Botoşani a unui număr de 25 de locuri de parcare adiacente Iăeaşului de cult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar
administrarea

Mănăstirii

Cătălin

Sfântul Nicolae Domnesc

Mugurel Flutur privind aprobarea transmiterii in

.Popăuţi" Botoşani

a unui

număr

de 25 de locuri de

parcare adiacente Iăcaşului de cult,
văzând

raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum

şi

raportul de avizare al Comisiei de

specialitate a Consiliului Local,
in conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea 489/2006 privind libertatea
şi completări le

regimul general al cultelor, cu modificarile
respectiv 5.5 din Anexa nr.5

Hotărârea

ulterioare, art.33 coroborat cu punctele 5.4

nr.525 din 27 iunie 1996

republicată,

pentru aprobarea

Regulamentului general de urbanism, art.13, Iit. p) din Anexa nr. I din Ordinul Ministrul
internelor nr.28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea

religioasă şi

Dispoziţiilor

generale de

administraţiei şi

apărare

impotriva

incendiilor la obiective de cult,
având in vedere prevederile art.36 alin.(2) Iit.c), alin.(5) Iit. a), art.115 alin.(I) Iit.b) si art.l24 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
in temeiul art. art.45 alln.(2) din Legea nr.215/2001, privind

modificările şi completările

ulterioare;

administraţia publică locală, republicată

in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu

modificările şi completări le

ulterioare,
HOT ĂRĂŞTE:

Art.l
Botoşani

Se aprobă transmiterea in administrarea Mânăstirii Sfântul Nicolae Domnesc .Popăuţi"

a unui număr de 25 de locuri de parcare adiacente lăcaşului de cult.

Art.2 Primarul municipiului
indeplinire prevederile prezentei

de şedinţă,
Consilier, Iulian Blaga

Preşedinte

Botoşani,

Nr.

31 mai 2017

Botoşani,

prin serviciile aparatului de specialitate va duce la

hotărâri.

Contrasemneazii,
Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu
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Serviciul Patrimoniu
Avizat Viceprimar,
Marian Murariu
Raport de specialitate

J/Jtn-

Proiectul de hotărâre supus atenţiei Consiliului Local vizează transmiterea În administrarea
Sfântul Nicolae Domnesc " Popăuţi" Botoşani a unui număr de 25 de locuri de parcare
adiacente lăcaşului de cult în vederea gestionarii, administrarii şi a unui mai bun control a spaţiului din
jurul mănăstiru, întrucât acest lăcaş de cult este frecventat de un număr foarte mare de enoriaş; cât şi de
turişti, având în vedere că acest lăcaş de cult este şi un important obiectiv turistic.
Având În vedere prevederile legale incidente in prezenta speţă, respectiv:
art. 27, alin. 1 din Legea 489/2006privind liberatatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu
modificarile şi completările ulterioare
,,(1) Cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, În proprietate sau În administrare,
bunuri mobile şi imobile, asupra clJrora pot dispune În conformitate cu statutele proprii.";
art.33 coroborat cu punctele 5.4 respectiv 5.5 din Anexa nr. 5 Hotărărea nr. 525 din 27 iunie
1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
"Parcaje(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de
parcare se emite numai dacă existlJ posibilitatea realizlJrii acestora În afara domeniului public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de clJtre delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de
clJtre primari, conform legii.
(3) Suprafeţele parcajelor se determinlJ În funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform
anexei nr. 5 la prezentul regulament."
"5.4. - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult numlJrul spaţiilor de parcare va fi stabilit În funcţie de obiectiv, avându-se
În vedere un minim de 5 locuri de parcare.
5.5. - Construcţii culturale
5.5.1. - Pentru construcţiile culturale vor fi prevlJzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori
şi personal, duplJ cum urmeeză:
- pentru construcţiile cuprinse În anexa nr. 1 fa regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, câte un loc de parcare
la 50 mp spaţiu de expunere;
- pentru construcţiile cuprinse În anexa nr. 1 fa regulament la pct. 1.5.3 - 1.5.12, un loc la 10 - 20 de
locuri in sallJ. "
- art. 13, lit.(p) din Anexa nr. 1 din Ordinul MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR nr.
2812338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la
obiective de cult:
"ART. 13 Intr-un obiectiv de cult, ansamblu mlJnăstiresc, centru ecumenic ori altul similar pot
exista urmlJtoarele categorii de construcţii, spaţii şi amenajlJri cu pericole ori riscuri potenţiale de
incendiu şi pot fi administrate urmlJtoarele categorii de terenuri: p) spaţii de garare a autovehiculelor;"
Pentru menţinerea unei imagini unitare, respectarea eticii urbane şi pentru a da un aspect
civilizat spaţiului din jurul Iăcaşului de cult, pentru protejarea spaţiului împotriva incediilor, a circulaţiei
pietoniJor În zonă, precum şi pentru menţinerea curăţeniei publice, cât şi pentru o mai bună activitate de
gestionare, administrare şi control a locurilor de parcare, considerăm oportună şi necesară atribuirea În
administrare a parcării adiacente lăcaşului de cult cât şi suplimentarea în măsura posibilităţilor a locurilor
de parcare care vor fi folosite de către enoriaşi căt şi vizitatori.
Având În vedere faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale incidente În materie, propunem
adoptarea unui noului proiect de hotărâre În forma prezentată.
Mânăstirii

Şef Serviciul patrim1J~: ~
Cezar Puiu
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Serviciul Patrimoniu
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In atentia: Domnului Viceprimar Marian Murarlu

dispuse:
Primar ,flutur::;}ătlin MPgu~~1
~.f ~cJ:/.v<.- L
. fJ' /.r.
'..l'ev
(J)I'.
.
. I

\, I {/.;rl'...t~""""":.v-'

..

Doamnei Administrator Public
Spre ştiinţa

Direcţia

Edilitare,

•

/ \'-11 ..
" "1
/'
0, 1('IPI';v

<,

C p
OS' V(
CJ '?/I,I _\ "1AţI •

Punct de vedere

«1

-'

v(

"l",

<' ',/4

~

~:-

Problema supusă atenţiei: solicitarea Mânăstirii Sfântu 'Imi e, Domnesc
" Popăuti" Botosani de administrare a parcării adiacente Iăcasului de cult
si suplimentarea locurilor de parcare.
Având În vedere prevederile legale incidente in prezenta speţă, respectiv:
art. 27, alin. 1 din Legea 489/2006privind Iiberatatea religioasă şi regimul general al
cultelor, cu modificarile şi completările ulterioare
,,(1) Cultele recunoscute şi uniUlţile lor de cult pot avea şi dobândi. În proprietate sau În
administrare, bunuri mobile şi lmobite, asupra cărore pot dispune În conformitate cu statutele
proprii. ";
art.33 coroborat cu punctele 5.4 respectiv 5.5 din Anexa nr. 5 Hotărârea nr. 525 din 27
Iunie 1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
"Parcaje(1) Autorizarea executtJrii construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii
de parcare se emite numai dactJ existtJ posibilitatea reelizării acestora În afara domeniului
public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de
parcare se stabileşte' prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente' ale
•
consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.
(3) Suprafeţele parcajelor se determină În funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei,
conform anexei nr. 5 la prezentul regulament."
"5.4. - Constructii de cult
Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit În funcţie de obiectiv,
avându-se În vedere un minim de 5 locuri de parcare.
5.5. - Construcţii culturale
5.5.1. - Pentru constructiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau
spectatori şi personal, duptJ cum urmeeză:
- pentru construcţiile cuprinse În anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2. câte un loc
de parcare la 50 mp spaţiu de expunere;
- pentru construcţiile cuprinse În anexa nr. 11a regulament la pct. 1.5.3 - 1.5.12. un Joc la 10
- 20 de locuri În saltJ. "
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art. 13, lit.(p) din Anexa nr. 1 din Ordinul MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de
apărare Împotriva incendiilor la obiective de cult
"ART.13
Într-un obiectiv de cult, ansamblu mănăstiresc, centru ecumenic ori altul similar pot exista
următoarele categorii de construcţii, spaţii şi amenajări cu pericole ori riscuri potenţiale de
incendiu şi pot fi administrate următoarele categorii de terenuri:
p) spaţii de garare a autovehiculelor;"
Pentru menţinerea unei imagini unitare, respectarea eticii urbane şi pentru a da
un aspect civilizat spaţiului din jurul lăcaşului de cult, pentru protejarea spaţiului
Împotriva incediilor, a circulaţiei pietonilor În zonă, precum şi pentru menţinerea
curăţeniei publice, cât şi pentru o mai bună activitate de gestionare, administrare şi
control a locurilor de parcare, considerăm utilă şi necesară atribuirea În administrare a
parcării adiacente lăcaşului de cult cât şi suplimentarea În măsura posibilităţilor a
locurilor de parcare care vor fi folosite de către enoriaşi căt şi vizitatori.
Şef Serviciu

Patrimoniu,
Cezar Puiu
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Întocmit,
Consilier juridic
Gherase luli
Sebastian
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"Popăuţi" • Botoşani
Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 41, Tel./Fax: 004 0231 534584
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CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI

Domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur

Mănăstirea

Sfântul Nicolae Domnesc "Popăuţi", situată în municipiul Botoşani,
monument istoric datând din anul 1497, solicită atribuirea în administrare a parcării adiacente
lăcaşului de cult.
Demersurile noastre se întemeiază pe prevederile art. 27 alin. l din Legea nr. 48912006
actualizată privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Întrucât acest lăcaş de cult este frecventat de un număr foarte mare de enoriaşi, locurile
de parcare din preajma sa sunt insuficiente şi este necesară o suplimentare a acestora, pentru a fi
utilizate de către vizitatorii care ajung în municipiul Botoşani
În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
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