
ANUNŢ

În conformitate cu di spoziţii le art.? din Legea nr. 52/200 3 privind transparenta deci zională

în administratia publică se aduc la cunoştinţă publică faptul că au fost iniţiate ş i urmează a fi

supuse aprobăr i i Consiliului Local al munic ipiului Botoşani următoarele proiecte de hotărâr i :

1. Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la HCL nr.
216 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de acces la facilit ătile oferite de
complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement. Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de inchiriere a unei supra/ele de inot
din Piscina interioară din cadrul Infrastru cturii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani

Proiectele de hotărâri cu documentaţiil e aferente sunt afi şate pe site - ul Primări ei la

secţ i unea Consiliul Loca l - "Legea 52/2003 privind transparenta dec i zională În administratia

publ ică", iar persoanele fizice sau juridice interesate pot depune În scris propuneri, sugestii sau

opinii cu valoare de recomandare la proiectel e de hotărâre susmenţ ionate până la data de

25.11.201 9, la Aparatul permanent al Consiliului Local, În sediul Primări ei, str. Revoluţiei nr.I ,

camera 104.

Primar,



ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexei nr, lla HCL nr, 216 din 28 septembrie 2017

privind aprobarea tarifelor de acces la facilitătile oferite de complexul de piscin e din cadru l
Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Corn işa din

municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU L UI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului primar Cătă l i n Mugurel Flutur priv ind modificarea si completarea
anexei nr. 1 la HCL nr.216 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de acces la facilitatile
oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement, Turistic şi Sportiv Corn i şa din municipiul Botoşan i ,

analizând raportu l de specialitate al Serviciului Patrimoniu , Direcţiei Economice, Serviciulu i
juridic precum ş i raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art.108 ş i art .129, alin . (2) lit. c) şi d), alin . (6) lit. b) ş i alin. (7) lit.
j) ş i p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvern ului nr. 57/2019 privind Codul admini strativ , publicată În
Monitorul Oficial al României , Partea 1, nr. 0555 din 3 iulie 2019 ,

având în vedere prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizional ă în
administraţ ia publică, cu modificările ş i completările ulterioare,

În temei ul art. 139 alin. (1) şi alin . (3) Iit g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019
privind Codul admini strat ive publicată În Monitorul Oficial al României , Partea 1, nr. 555 din 5 iulie -a
2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se modifică ş i se completează anexa nr, 1 la HCL nr. 2J6 din 28 septembrie 20 17 privind
aprobarea tar ifelor de acces la facil ităţi le ofer ite de comp lexul de piscine din cadrul Infrastructurii
Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turi stic ş i Sportiv Corn işa din municipiul Botoşani ,

conform anexei, parte integrantă din prezenta hotârâre.
Art, 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rărn ân neschimbate.

Art.3 Primarul Municipiului Botoşani , prin aparatul de specialitate şi Direcţi a Servicii Publice,
Sport ş i Agrement, prin Director, Eugen Cristian Ţurcanu, se mandatează să perfecteze toate procedurile
necesare ducerii la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . .1

Aviza t pentru legalitate,
Secretar, O~'n . ina Georgescu I
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ANEXA LA PROIECT HCL

Tip bilet Durata

TarifLMMJV TarifSD
Şi Sărbatorile legale

Persoane cu înăltimea egală sau dimineaţa,oricând
mai mare de 1,40 m între orele 10-13-

20 lei
Oricând după ora II :00, dacă Oricând după ora 10:00

depăşeşte ora 13:00, pentru maxim 3h-
pentru maxim 3h- 30 lei

30 lei
I zi +fitness ~ I zi + fitness-

40 lei 50 lei
Copii până în vârsta de 3 ani Gratuit Gratuit

Copii cu vârsta mai mare de 3 dimineaţa,

ani şi până la inalţimea oricând între orele 10-13-
de 1,40 m 15 lei

Oricând după ora II :00, dacă Oricând după ora 10:00
depăşeşte ora 13:00, pentru maxim pentru maxim 3h-

3h- 25 lei
25 lei

[ zi - 30 lei I zi - 35 lei

Abonament lunar cu 10 intrări (a 240 lei
eate 3 ore fiecare), oricând în
toate zilele din lună

Inchiriere prosop 5 lei 5 lei

Inchiriere halat 9 lei 9 lei

*Preţuflle conţin TVA
* În cazul cumpărării unui bilet pentru o durată de 3 ore, după expirarea timpului, fracţiile de timp :',.,
tarifează cu ora, fiecare oră în plus costă 10 lei, care se înregistrează pe brăţara tip ceas.
Costurile extra acumulate astfel se vor achita la casierie la plecare.
* Preţurile afişate conţin următoarele facilităţi: piscina acoperită, piscine exterioare, tobogane interioare
şi exterioare,jacuzzi, bazin contracurent;
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*Abonamentul este nominal.

2 'I'arife zonă SPA

Tip bilet Durata
TarifLMMJV TarifSD şi

Sărbatorile legale
Saune 10 lei/zi pentru posesorii de bilet I5 lei!zi pentru

intrare piscină posesorii de bilet intrare
piscină

Solar 4 min - 51ei pentru posesorii de 4 min - 7 lei pentru
bilet intrare piscină posesorii de bilet intrare

piscină

*Preţul'lle conţin 1VA
Pierdere brăţară intrare, valabil la toate obiectivele - 100 lei/buc.

3 Tarife zonă piscine pentru grupuri din tabere organizate de Ministerul EducaţieiNaţionaleşi

CercetăriiŞtiinţificeşi de Ministerul Tineretului şi Sportului

Tarif LMMJ, cu excepţia Durată sesiune Palier Orar
sărbătorilor legale

30 lei/persoană 5h 10:00 -15:00·

*Preţunle conţin TVA
*LMMJ - Luni, Marţi, Miercuri, Joi;
*Nurnăr de persoane pe grupă este minim 40 - maxim 50
*Programarea grupelor se va face cu două săptămâni înainte de accesarea produsului;
*Plata se va face în avans pentru toată grupa de participanţi;

*Obligatoriu, un professor însoţitor la fiecare 10 copii, care va plăti acelaşi tarif;
"perioada valabilitate produs OI aprilie - 31 octombrie

4 Tarife zonă piscine pentru însoţltorlicopiilor de la cursurile de înot

Tarif LMMJ, cu excepţia Durată sesiune Palier Orar
sarbatorilor legale

12 Iei/persoană I h 10:00 -13:00

15 lei/persoană I h 13:00 -22:00

*Preţunle conţin TVA
*LMMJ - Luni, Marti, Miercuri, Joi;
*însoţitorii copiilor vor avea acces în piscină, beneficiind de facilităţile din zona piscinelor;
*însoţitorii vor intra în zona piscine interioare doar cu costum de baie.
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. f;:&!sra t de aprobare

a pro iectu lui de Hotărâre pri vind jil:"(lbar.ca rn od i fică r i i ş i completăr i i anexei nr . 1 la HCL nr. 216
din 28 septembrie 2017 pri vind apro l.arcu ta rifelor de acces la facil ită ţ i l e oferite de complexul de
piscine din cadrul Infrastructurii t:r: ~ I: t ..r-U rbane a Parcului Region al de Agrement, Turi sti c ş i

Sporti v Corn i ş a din mun icipiul Boto, 2ni,

Având În vedere necesitat ea modifi,,:'';';j ur- or t arife de acces la facilităţile oferite de PRATS Corn i şa

cât ş i lansarea unui nou produs la I.:b:i;; ;, i nte rioa r ă ,

Vă so li cită m aprobarea sup uneri: ;p:c d-zbatere În Consil iul Local al M unicipiului Botoş an i a
Proiectu lui de Hotărâre pr ivind <: prd : 3rcâ mod i fică ri i şi comp l etă ri i anexei nr. 1 la HCL nr. 216 din
28 septembrie 2017 privin d aprobe-ea t crife lor de acces la facilită ţil e oferite de complexul de
piscine din cadrul Infrastructurii h:r itar -: Urbane a Parculu i Regional de Agrement , Turist ic ş i

Sportiv Corn i şa din mun icipiu l Botoş ".~ i ' "
",. , . '

" .: ".,' ' ", ;

,.'
. .",' ~ .' . . ,

O'. '; .:; ' • •

", :> •

" ." O,"



Nr. {,D;J din / 4 · jO ·2019
Serviciul Patrimoniu F Aobat,

r'~\ p. "", ~ . ar
1..'?" -"'"~ ,/; :> Cătălin rei Flutur

·'0 ~OJ.:,(
le<: .tI-, ,i
~~Q)O ~ '"

Raport de specialita te ~JU~Ei, v
la proiectul de hotărîre pentru aprobarea modificării si completări i anexel-- F.t"la HCL nr. 2I6
din 28 septembrie 20 I7 privind aprobarea tarifelor de acces la faci lităţi le oferite de complexul

de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-U rbane a Parcului Regional de Agrement,
Turistic si Sportiv Comisa din mun icipiul Botoşani

Prezentul raport de specialitate s-a întocmit în vederea înaintării spre aprobare
Consiliului Loca l al municipiului Botoşani a modificării unor tarife de acces la facilităţile

oferite de Parcul Regional de Agrement, Turi stic şi Sport iv Cornişa din municipiul Botoşani şi

a completării acestora.

În conformitate cu anexa 1 a HCL 63/2017 s-a elaborat un Regulament de funcţionare

al serviciilor, birouril or şi compartimentelor din Parcului Regional de Agrement, Turistic şi

Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani şi prin anexa nr.2 a aceleiaşi hotărâri s-a aprobat
Regulamentul de funcţionare al infrastru cturii edilitar-urba ne a Parcului Regional de Agrement,
Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani .

Prin I-ICL nr. 2 16 din 28 septembrie 20 17 s-au aprobat tarifele de acces la facil i tăţile

oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional
de Agrement, Turistic şi Sportiv Corn i şa din municipiul Botoşani prevăzute în anexa I la
hotărâre.

Având în vedere referatele nr. 8124/31.07.20 19, nr. 8125 /31.07.2019 şi nr.
8126/31.07.2019 (A.2), ale P.R.A.T.S Cornişa, propunem:

diminuarea tarifelor pentru închiriere prosop ş i înch ir iere halat:

Inchiriere proso p 5 lei 5 lei
Inchiri ere halat 9 lei 9 lei

lansarea uuui nou produs la piscma interioară, respectiv produs destinat
Taberelor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice

şi de la Ministerul Tineretului şi Sportului, cu următorul tarif pentru zona
piscine pentru grupuri de tabere organizate Ministerul Educaţiei Naţ ionale şi

Cercetării Ştinţifice ş i de la Ministerul Tineretului şi Sportului;

Tarif LMMJ, cu excepţia Durată sesiune Palier Orar
sărbătorilor legale

30 lei/persoană 5h 10:00 -15 :00

*Preţunle conţin TVA
"LMMJ - Luni, Marţi, Miercuri, Joi ;
"Număr de persoane pe grupă este minim 40 - maxim 50

sed iu socia l: Botoşani , Calea Naţională nr. 44 8 , Cod poşta l - 7100 12
adresă de corespondenţ ă : Botoşani , etr.Oodrutui nr.16, Cod poştal - 71037 5

Tel: 033117106 13, Fax: 03311710614, CUI: 2440 1506 , RO 2597392 1
WNW.dspsabolosani.ro, www.comisa parc.ro. e-mail :secretariat@dspsabolosani.ro
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"Număr de persoane pe grupă este minim 40 - maxim 50
"Programarea grupelor se va face cu două săptămân i Înainte de accesarea produsului;
"Plata se va face În avans pentru toată grupa de parti cipanţi ;

"Obligatoriu, un profesor În soţitor la fiecare 10 copii, care va p lăti ace laş i tarif;

- tarif acces piscină pentru Însoţitorii copi ilor de la cursurile dc Înot:
. .

Tarif LMMJ, cu excepţia Durată sesiune Palier Orar
sarbatorilor legale

12 I ei/persoană I h 10:00 - 13:00

15 I ei/persoană I h 13:00 -22:00

" P reţuri l e conţin TVA
"LMMJ - Luni, Mart i, Miercuri, Jo i;
" Însoţi tori i copiilor vor avea acces În p i scină , benefici ind de faci lit ăţil e din zona piscinelor;
" Însoţ i tori i vor intra În zona piscine interioare doar cu costum de baie.

De asemenea, propunem modificarea sintagmei "persoan ă cu vârstă egală sau mai
mare de 15 ani" cu "Persoane cu înălţimea ega lă sa u mai mare de 1,40 01 " .

Astfel, s-a constatat necesitatea completării anexei nr. 1 la BCL nr. 216 din 28
septembrie 2017prin care s-au aprobat tar ifele de acces la facilităţ i le oferi te de complexul dc
piscinc din cadrul Infrastructuri i Edilitar-Urbane a Parcului Reg ional de Agrement, Turistic ş i

Sportiv Corn i şa din municipiul Botoşani , motivat de faptul că s-ar atrage mai mulţ i cli enţi la
pi scină .

În temeiul:
1. Ordonanţe i de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrat iv pub l icată În

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie 20 19;
2. I-ICL nr. 63/20 17 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funcţionare al

Direcţiei Servicii Publice, Sport ş i Agrement ş i al Rcgu lmentului de Funcţi onare

Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regiona l de Agrement, Turi stic ş i Sportiv
Cornişa;

3, I-I CL nr. 2 16/2007aprobarea tari felor de acces la f acili t ătile oferite de co mplexul de piscine
din cadrul Infrastructuri i Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic şi

Sportiv Corn i şa din municipiul Botoşan i ;

Propunem Consiliu lui Local a l municipiului Botoşani,
aprobarea modificări i ş i completarii anexci nr. 1 la I-lCL nr. 2 16 din 28 septembrie 20 17

privind aprobarea tar ifelor de acces la facil ităt i l e ofer ite de co mplexul de piscine din cadrul
Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parc ului Regiona l dc Agrement, Turistic ş i Sportiv Corni şa din
municipiul Botoşani ş i Înscr ierea pe ordi nea de zi auctului de hotărâre În forma prezentată.

Director Economic, Mirela Elena Ghcorghiţ :

Şef Serviciu Patrimoniu, Gabr iela Arti~n

Şef Serviciu Jur idic, Bogdan Muntean
Consilier juridic, Sebastian lulis Ghcrase

sediu social- Botoşan i , Calea Nationa lă nr. 44 B, Cod poştal . 710012
adresă de coresconoentă : Botoşani , str.Codrului nr.ts. Cod poştal - 710375

Tel: 033 1/710613 , Fax: 03311710614, CUI: 24401 506, RO 25973921
www.cspsabotosani.rc . www.corms aparc.rc. e-mail :secretariat@dspsabotosani.ro
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT C@R~!SA

o qu o p crk & sp orts

D.i.""p:s.A,,-sofbŞAN I\
' Nr.~.lJL .
Din data de}I.~c>.b.~l'J. ::

Referat

Aprobat, Director
1(1P..,-t~·>iiI:;!n Turcanu

Subsemnata, Brindusa Lupascu, Sef Birou Incasari P.R.A.T.S. Cornisa, solicit
modificarea tarifelor pentru inchiriere prosoape si inchiriere halate, aprobate prin Anexa nr.1
la HCL nr.216/28.09.2017, privind aprobarea tarifelor de acces la facilitatile oferite de
complexul de piscine din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa
Botosani.

Propun diminuarea tarifelor, datorita faptului ca am identificat , pe piata, oferte
avantajoase privind curatirea acestor produse.

,
Tarife propuse:
Inchiriere prosop -- 5 lei;
Inchiriere halat - 9 lei;

Nota: Preturile contin TVA.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Liliana Albota

Intocmit, Sef Birou Incasari

B~~LUP"CU

Sediu social- Botoşani, Calea Naţională nr, 44 B, Cod poştal- 710012
Adresă de corespondenţă - Botoşani, str.Codrului nr.16, Cod poştal - 710375
Tel: 0331710613, Fax: 0331710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotasani.ro, www.comisapark.ro, www. polivalenta. ro.e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro



MUNICIPIUL BOTOŞANI

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT C@RNISA
aquapark & sports

D~S.P.S:Ă~-B'OTOŞANI\
tfJltNr .

Din dala de.~.!.:C)'.f.z.~~ ......:.:

Referat

Subsemnata, Brindusa Lupascu, Sef Birou lncasari P.R.A.T.S. Cornisa, propun
lansarea unui nou produs la piscina interioara, care are la baza nota de fundamentare tarife
piscina, aprobata prin HCL nr. 216/28 septembrie 2017, si anume:

Produs destinat Taberelor organizate de Ministerul Educatiei Nationale si
Cercetarii Stiintifice si de Ministerul Tineretului si Sportului

lI(1otivam necesitatea diversificarii serviciilor oferite de catre P.R.A.T.S. Cornisa,
obictiv Piscina, cu urmatoarele argumente:

Atragerea a cat mai multor clienti la piscina, in timpul saptamanii de lucru, si, ma
ales in intervalul orar 10:-00 - 15:00, deoarece in acest timp este un nivel scazu1
de utilizare a bazinelor;
Avand in vedere ca in Taberele de copii sunt din diverse zone ale tarii, acestia VOI

povesti si, implicit ne vor face publicitate, acest fapt ducand la marirea fluxului de
clienti din afara judetului.

Acces piscina grup tabere

Perioada
Tarif LMMJ Durata Palier orar Nr.persoane/ valabilitate

sesiune grupa produs

30 L~i/pers. 5h 10:00 -15:00 min. 40- max.50 01 aprilie-
31 octombrie

LMMJ = LUni, Marti, Mlercun, JOI;
Tariful contine TVA;
Programarea grupelor se va face cu doua saptamani inainte de accesarea

produsului;
Plata se face in avans pentru toata grupa de participanti;
Obligatoriu un profesor insotitor la fiecare 10 copii;

Inspector de Specialitate Marketing

Aculina~~

Sef Birou Incasari
Brindu~a Lupascu

'11 Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Liii na Albota

, Sediu social- Botoşani, Calea Naţională nr, 44 B, Cod poştal- 710012
Adresă de corespondenţă - Botoşani, str.Codrului nr.16, Cod poştal- 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosani.ro, www.comisapark.ro, www.polivalenta.ro.e-rnatl: secretariat@dspsabotosani.ro



e-,- MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT

,
--""~BOTOŞANI
D.S.P. ,).Atl:;.c-

Nr. ;5CO'f:i{){Q.......
Din data de.... ···················· .

Referat

Aprobat, Director
Eugen Cris . ,n TURCANU

Subsemnata, Brindusa Lupascu, Sef Bir, Incasari P.RAT.S. Cornisa, propin
lansarea unor noi produse la piscina interioara, produse destinate persoanelor fizice
companiilor, asociatiilor, fundatiilor si altor entitati autorizate/atestate/abilitate lega pentn
cursuri de inot:

Motivam necesitatea diversificarii serviciilor oferite de catre P.R.A.T.S. Cornisa
obietiv Piscina, cu urmatoarele argumente:

Venim in intarnpinarea solicitarii mai multor clienti, care solicita efectuarea d,
cursuri de inot
Atragerea a cat mai multor clienti la piscina, in timpul saptamanii de lucn,
deoarece in acest timp este un nivel mai scazut de utilizare a bazinelor;

" Atasez studiul de fundamentare al tarifelor.

A.1. Cursuri de inot pentru copii, organizate de persoane fizice autorizate
companii, asociati, fundatii si alte entitati autorizate/atestate/abilitate pentru cursuri d,
inot pentru copii:

.

Tarif inchiriere Durata Palier orar Nr.persoanel Zona initiere 5

luciu de apa sesiune grupa perfectionare
LMMJ, inot

cu exceptia
sarbatorilor

leaale
.. 150mp in zona

150 lei 1 h 10:00 - 13:00 Max.15 persoane aterizare'
tobogane

150mp in zona
250 lei 1 h 13:00-22:00 Max.15 persoane aterizare

" tobogane

LMMJ = Luni, Marti, Miercuri, Joi;
Programarea grupurilor la cursuri se face cu cel putin o zi inainte
Tariful contine TVA;

Sediu sociaL· Botoşani, CaLea NaţionaLă nr. 44 B, Cod poştal - 710012
Adresă de corespondenţă- Botoşani, str.CodruLui nr.ts, Cod poştal - 710375
Tel: 0331 710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosani.ro, www.comisapark.ro, www.pollvatenta.ro.e-matl: secretariat@dspsabatosani.re



MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECŢIASERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMENT rt~RNICA...~._- .....",~

aquapark & sp or ts

A..2. Tarif acces piscina pentru insotitorii copiilor de la cursurile de inot

Tarif LMMJ, Durata sesiune Palier orar
cu exceptia

sarba.torilor leaale .

, 12 Lei/pers 1 h 10:00 -13:00

•
15 Lei/pers. 1 h 13:00 - 22:00

LMMJ = Luni, Marti, Miercuri, Joi;
Insotitorii copiilor vor avea acces' in piscina, beneficiind de facilitatile din zona
plscinelor.
Insotitorii vor intra in piscina doar cu costum de baie.
Tariful contine TVA;

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Liliana Albota

Sef Birou Incasari
Brindusa LUPASCU

Sediu social· Botoşani, Calea Naţională nr. 44 B, Cod poştal - 710012
Adresă de corespondenţă - Botoşani, str.Codrului nL16, Cod poştal- 710375
Tel: 0331710613, Fax: 0331 710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosani.ro, www.corntsapark.ro, www.potivatenta.ro.e-rnail: secretariatrşdspsabotosant.ro
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MUNICIPIUL BOTOŞANI ,
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, SPORT ŞI AGREMEN,T
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Către,

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI

D.S.P. S.A. BOTOSANI
g,~N ~

Nr ~.T.. .
Din data de prPţ~?:iX(L ..

Prin prezenta, vă înaintăm proiectul de HCL pentru modificarea şi completarea anexei
nr. 1 la HCL nr. 216·din 28 septembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de acces la facilitătile

oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional
de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani, Referatele de aprobare şi

Raportul' de specialitate.
Vă rugăm să întreprindeţi demersurile legale pentru ca acest proiect să fie promovat în

şedinţa de Consiliu LocaL
Vă mulţumim anticipat.

Cu stimă,

sediusocial: Botoşani, Calea Naţională nr.44 S, Cod poştal ~ 710012
adresă de corespondenţă: Botoşani, str.Oodrulul nr.16,Codpoştal- 710375

Tel: 03311710613, Fax: 03311710614, CUI: 24401506, RO 25973921
www.dspsabotosanl.ro, www.comisaparc.ro.e·mail:secretariat@dspsabotosani.ro
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