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H O T Ă R Â R E 

privind acordul Municipiului Botoşani pentru implementarea  proiectului de dotare a  

clădirilor de interes public, a transportului public şi al intersecţiilor  

cu senzori de orientare pentru nevăzători 

     

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,  

 analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind punerea la dispoziṭia  

Asociaţiei Nevăzătorilor din România a clădirilor de interes public, a transportului public şi al 

intersecţiilor rutiere aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani în vederea implementării 

tehnologiei de ghidare bazată pe senzori şi mesaje acustice de orientare pentru nevăzători, 

  văzând solicitarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România, raportul de specialitate al Serviciului 

Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

municipiului Botoșani, 

 în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b), alin. (7) lit. b) și alin. (9) lit. a), 

art. 349 – 353 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 

1033/2008 privind recunoașterea Asociației Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică, 

 în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din 

Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ṣi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1  (1) Se aprobă cooperarea municipiului Botoșani cu Asociația Nevăzătorilor din România 

în vederea realizării proiectului de accesibilizare a clădirilor de interes public, a transportului în comun și 

intersecțiilor din oraș prin implementarea de tehnologii de ghidare bazate pe senzori și mesaje acustice de 

informare. 

  (2) Consiliul Local al municipiului Botoșani își dă acordul pentru utilizarea, cu titlu gratuit, 

de către Asociația Nevăzătorilor din România a bunurilor din domeniul public și privat al municipiului în 

vederea instalării sistemelor de ghidare, bazate pe senzori și mesaje acustice de informare, care vor asigura 

orientarea și explorarea spațiului înconjurător de către persoanele cu deficiențe de vedere.  

  (3) Locațiile în care se vor instala sistemele de ghidare prevăzute la alin. (1) și alin. (2) vor 

fi stabilite de comun acord de către Serviciul patrimoniu și Direcția edilitare din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, și Asociația Nevăzătorilor din România. 

Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de 

ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.    
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