
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a 

Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021  

 

                                     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

 

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru completarea 

Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021, 

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului 

Patrimoniu și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art.129 alin.(6) lit. a) și art. 286 

alin.(4), art.287 lit. b), art.297-299, art.354-357, respectiv art. 580 - 581 din Ordonanța de urgență a 

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

ulterioare,  

conform prevederilor  art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările  și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile art. 139 alin. (2) și 

alin. (3) lit. g), precum și cu prevederile art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1  Regulamentul de Funcționare al Infrastructurii Edilitar Urbane a Parcului Regional de 

Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, respectiv secțiunii A) referitoare la Regulamentul 

general aplicabil întregului P.R.A.T.S. Cornișa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021, se completează după cum urmează: 

 

 - La articolul 29, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4) cu 

următorul conținut:  

 

 „ (2) Se interzice accesul în Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa 

Botoșani pentru autovehicule cu MTMA  mai mare de 3,5 tone cu excepția autovehiculelor care 

transportă bunuri  pentru obiectivele și concesionarii locațiilor din cadrul parcului, a vehiculelor 

care asigură contractual  utilitățile în incinta parcului și a autovehiculelor destinate transportului de 

persoane care accesează serviciile parcului, a autovehiculelor de intervenție ale instituțiilor abilitate 

în situații deosebite. 

  (3) Structura de operare poate permite ocazional circulația în Parcul Regional de Agrement 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani a vehiculelor cu masa tehnică maxim admisă mai mare de 3,5 

tone, la evenimente a căror organizare și desfășurare necesită accesul unor asemenea vehicule. 

     (4) Se interzice circulația în Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa 

Botoșani a autovehiculelor destinate instruirii practice în conducerea auto (mașinile școlilor auto).”  

 

        Art.  2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 507/29.12.2021 rămân în vigoare. 



        Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2022 va 

fi republicată sub semnătura președintelui ședinței Consiliului Local din 29 decembrie 2021, 

domnul consilier Constantin Liviu Toma.   

 

 

  

 

                INIȚIATOR                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                    Primar,                                                                                Secretar general, 

           Cosmin Ionuț Andrei                                                                      Ioan Apostu 

                                                                                                      



Nr. INT  6516   din   24.10.2022          

                                                                                                                                   Aprobat, 

Primar 

                                                                                                                    Cosmin Ionuţ Andrei 

 

 

 

 

 

 

             

Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre 

pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a 

Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021 

 

     Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Patrimoniu și Direcția Economică, 

vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

                                                                         

                                                               Șef Serviciul Patrimoniu, 

                                                                     Consilier Juridic  

                                                       Iulius Sebastian Gherase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Direcția Economică/Serviciul Patrimoniu                                                           Aprobat, 

 Nr.6515 din 24.10.2022                                                                                       Primar,                                              

                                                                                                                    Cosmin Ionuț Andrei 

  

 

 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

            Prin adresa nr. 10348/01.09.2022 conducerea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement 

Botoșani solicită completarea Anexei la HCL nr. 507 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea 

Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar – Urbane a Parcului Regional de Agrement 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani 

           Analizând problematica specifică activității, se impun completări pentru a asigura o bună  

exploatare a infrastructurii și  un acces facil și în siguranță în Parcul Regional de Agrement Turistic 

și Sportiv Cornișa, în sensul  interzicerii circulației în incinta acestuia a autovehiculelor cu masă de 

tonaj mai mare de 3,5 tone și a autovehiculelor destinate instruirii practice  în conducerea auto.   

           Circulația  autovehiculelor de 3,5 tone poate produce deteriorări ale structurii drumurilor și 

este contrară cerințelor de exploatare a acestora, producând totodată îngreunări ale traficului. 

          Este posibil accesul  autovehiculelor cu masa tehnică maximă admisă de peste 3,5 tone în 

interiorul P.R.A.T.S. doar ocazional, la evenimente a căror organizare și desfășurare necesită 

accesul unor asemenea vehicule sau în cazul în care acestea transportă bunuri pentru obiectivele și 

concesionarii locațiilor din cadrul parcului a vehiculelor care asigură contractual utilitățile în incinta 

parcului și a autovehiculelor de intervenție ale instituțiilor abilitate în situații deosebite. 

           Autovehiculele destinate instruirii practice(școlilor de șoferi) îngreunează accesul și 

circulația  iar prezența acestora  nu corespunde destinației de  recreere și agrement  pentru care  

P.R.A.T.S. a fost înființat. 

 Având în vedere dispozițiile legale incidente luate în considerare la elaborarea și 

fundamentarea HCL nr. 507/29.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al 

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

Botoșani, respectiv prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 57/2009 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ și  dispozițiile HCL nr. 432/26.11.2021 prin care s-a aprobat Organigrama, statul de 

funcții și Regulamentul de Organizare  și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și 

Agrement Botoșani, 

      Serviciul Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 

Municipiului  Botoșani avizează proiectul de hotărâre privind pentru completarea Regulamentului 

de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și 

Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 

din 29 decembrie 2021. 



    În considerarea faptului că  Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani se 

organizează și funcționează pe baza regulamentului propriu, elaborat în funcție de specificul 

acestuia, în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri, regulamentul fiind supus avizării 

autorităților publice locale, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. 

 

 

 

 

             Director Economic,                                                          Șef Serviciu Patrimoniu, 

             Mirela GHEORGHIȚĂ                                                 Iulius - Sebastian GHERASE 

 

 

 

                                                                                                       Consilier Juridic, 

                                                                                                 Sanda – Cristina OBOROCEANU 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


