
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de 

elaborare a proiectelor unor acte normative 

din data de 21.10.2022 

         

       În data de 21 octombrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii 

de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și 

terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de 

Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani 

 

         Documentația aferentă proiectelor de hotărâri poate fi consultată pe site-ul  Primăriei, prima 

pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informare asupra proiectelor de hotărâri 

aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

 

  Proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura 

instituției.   

 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, la 

sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr. 1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării 

anunțului, luni - joi între orele 8,00-16,00, vineri  8,00-14,00. 

 

   Materialele transmise vor purta mențiunea  

1. „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 

293/2014” 

2. „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la 

patinoarul și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de 

Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani”. 

 

Propunerile pot fi transmise și electronic la adresa de e – mail: primaria@primariabt.ro  

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local 

- linkul primariabt.ro la pct. 3 secţiunea Informare asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere 

publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  și care 

vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate va fi justificată în scris.   

Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.  

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Aparatul 

Consiliului Local – telefon: 0372316708, e-mail primaria@primariabt.ro  

 

Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          _____________________________________________________________________ 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de 

sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și 

Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

          analizând propunerea domnului consilier local Bogdan Ciprian Buhăianu cu privire la aprobarea 

modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii 

Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani;

  

 văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei și al 

Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al 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, art. 28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii și Consiliului Local al municipiului Botoșani 

nr. 432 din 26 noiembrie 2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Servicii 

Publice, Sport și Agrement din 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 unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din 

cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 

municipiul Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. 

 

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

Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani, prin director, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
 

 INIȚIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

            Consilier local,       Secretar general,  

   Bogdan Ciprian Buhăianu         Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa la H.C.L. Nr.___din __2022 

 

TARIFE ACCES PATINOAR 

 

1 Octombrie -20 Decembrie 

Tarif LMMJV Tarif SD și sărbători legale 

 

15 lei/serie 

 

5 lei închiriat patine 

 

 

20 lei/serie 

 

8 lei închiriat patine 

21 Decembrie -10 Ianuarie 

 

20 lei/serie 

 

8 lei închiriat patine 

 

25 lei/serie 

 

10 lei închiriat patine 

 

11 Ianuarie-31 Martie 

 

15 lei/serie 

 

5 lei închiriat patine 

 

20 lei/serie 

 

8 lei închiriat patine 

 

Tarifele conțin TVA 

Accesul se face pe serii. Seria se compune din 90 de minute consecutive; 

Plata se face pentru o serie, indiferent de ora la care se solicită accesul pe patinoar; 

Programul de funcționare al Patinoarului din P.R.A.T.S. Cornișa este de la ora 09.00 până la ora 

22.00, iar prin decizia administratorului se vor stabili: 

*ziua de deschidere și de închidere al patinoarului; 

*modificarea programului de funcționare, pentru anumite perioade, atunci când condițiile o impun; 

*orele de deschidere a seriilor; 

La abonamente cu 10 intrări (valabile 30 de zile) – reducere 10% 

La abonamente cu 20 intrări (valabile 60 de zile) – reducere 20 % 

Închiriere pentru 
desfășurare ședinte, 

mitinguri, 
spectacole,târguri 

300 lei/h                2500 lei/zi 350 lei/h              3000 lei/zi  

Închiriere pentru 
antrenamente hochei 

350 lei/1,5h                                          400 le/1,5h                         

Curling 
400 lei /partida(2h-2h30min) + 

echipament 
500 lei /partida(2h-2h30min) + 

echipament 
 

 Tarifele conțin TVA 

 

 

 

 

 

  



TARIFE ACCES TEREN MINI FOTBAL 

 

  

Perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 

 

Interval orar Tarif LMMJV Tarif SD și sărbători 

legale 

08:00-16:00 

 

70 lei/h 90 lei/h 

16:00-02:00 

 

80 lei/h 100 lei/h 

Iluminat nocturna-tarif suplimentar adăugat la 

palierul orar solicitat 

10 lei/h 10 lei/h 

Balon presostatic – tarif suplimentar adăugat 

la palierul orar solicitat 

100 lei/h 100 lei/h 

Tarifele conțin TVA 

Prin LMMJV se înțelege: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri 

Prin SD se înțelege: Sambata, Duminica 

 

 

TARIFE ACCES TEREN TENIS 

 

  

Perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 

 

Interval orar Tarif LMMJV Tarif SD și sărbători 

legale 

08:00-16:00 

 

20 lei/h 30 lei/h 

16:00-02:00 

 

25 lei/h 35 lei/h 

Iluminat nocturna-tarif suplimentar adăugat la 

palierul orar solicitat 

10 lei/h 10 lei/h 

Balon presostatic – tarif suplimentar adăugat 

la palierul orar solicitat 

100 lei/h 100 lei/h 

Tarifele conțin TVA 

Abonament= un contract pe o perioadă de minim o lună, ce cuprinde achiziționarea a minim 8 ore 

(valabile 30 de zile), conform tarifului din palierul orar solicitat, la care se aplică o reducere de 10%. 

 

 

INIȚIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

            Consilier local,       Secretar general,  

   Bogdan Ciprian Buhăianu         Ioan Apostu 
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