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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări  dedicate 

Zilelor municipiului Botoşani. 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind privind aprobarea 

organizării în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări  dedicate Zilelor municipiului Botoşani. 

 având în vedere raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Serviciului 

Centrul Informaţii Cetăţeni, precum şi raportul de avizare al Comisiei  de specialitate a Consiliului 

Local, 

 în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (9) lit. a) alin. (7) lit. d), art. 589 alin (2) și art. 

594 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulteroare, 

 în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) și art. 242 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  (1) Se aprobă orgaizarea în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări dedicate Zilelor 

municipiului Botoşani. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei din bugetul local pentru anul 2022, la care 

se vor adăuga sumele atrase din activitățile comerciale, în vederea organizării în perioada 13 - 

15 mai 2022 a manifestărilor  dedicate Zilelor municipiului Botoşani. Suma alocată va fi 

asigurată din economiile realizate la acțiunile propuse în Anexa 35 la Hotarârea C.L. nr. 

20/2022 privind bugetul local pe anul 2022. 

 (3) Locație ”Cornișa AquaPark & Sports” Botoșani,  str. Neculai Sofian. 

 (4) Programul acţiunilor: 

• 13 – 15 mai -  Spectacole artistice cu artişti locali şi naţionali. 

 



 (5) Suprafața afectată pentru desfășurarea evenimentului este de 100,00 mp. 

 (6) Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement va asigura pe perioada desfășurării 

evenimentului, sursa de energie electrică necesară, sursa de apă curentă, respectiv, prin 

colaborarea cu Poliția Locală Botoșani, va asigura prezența la locația evenimentului a 

efectivelor necesare de ordine publică și siguranță. 

(6) Se aprobă cooptarea unui partener în vederea desfășurării evenimentului avându-se 

în vedere ca valoarea totală necesară asigurării serviciilor asumate de către acesta să nu 

fie mai mică decât valoarea taxei de folosire a locului public pentru amplasamentul 

stabilit pentru desfășurarea evenimentului. 

Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, Direcția 

Servicii Publice, Sport și Agrement – Botoșani și Poliția Locală a municipiului Botoșani vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

      PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

          Consilier, Daniel Botezatu                                         Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 29 aprilie 2022 

Nr.191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOSANI      

   APROBAT 

            PRIMAR 

Serviciul Centru Informaţii Cetăţeni              Cosmin Ionuț Andrei 

 Nr. INT  2339  din 27.04.2022                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                       RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea organizării în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări  dedicate 

Zilelor municipiului Botoşani. 

 

  În fiecare an au fost organizate  manifestări  dedicate sărbătoririi „Sfântului M. Mc. 

Gheorghe” Patronului Spiritual al municipiului Botoşani,  cât şi a Zilelor municipiului Botoşani. 

În acest an având în vedere faptul că Sfântul M. Mc. Gheorghe a fost în postul Sărbătorii 

Paștelui, s-a impus decalarea acțiunilor desfășurate astfel că propunem aprobarea unor evenimente în 

perioada 13 – 15 mai 2022. 

 În acest sens sunt necesare următoarele: 

(1) Alocarea sumei de 70.000 lei din bugetul local pentru anul 2022, la care se vor 

adăuga sumele atrase din activitățile comerciale, în vederea organizării în perioada 13 - 15 mai 

2022 a manifestărilor  dedicate Zilelor municipiului Botoşani. 

 (2) Locație - ”Cornișa AquaPark & Sports” Botoșani,  str. Neculai Sofian. 

 (3) Programul acţiunilor: 13 – 15 mai -  Spectacole artistice cu artişti locali şi naţionali. 

 (4) Suprafața afectată pentru desfășurarea evenimentului este de 100,00 mp. 

(5) Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement va asigura pe perioada desfășurării 

evenimentului, sursa de energie electrică necesară, sursa de apă curentă, respectiv, prin 

colaborarea cu Poliția Locală Botoșani, va asigura prezența la locația evenimentului a 

efectivelor necesare de ordine publică și siguranță. 

(6) Se aprobă cooptarea unui partener în vederea desfășurării evenimentului avându-se 

în vedere ca valoarea totală necesară asigurării serviciilor asumate de către acesta să nu fie mai 

mică decât valoarea taxei de folosire a locului public pentru amplasamentul stabilit pentru 

desfășurarea evenimentului. 

 

 

Director Economic     Şef   Serviciu  C.I.C  

Mirela Gheorghiță     Iulian Ciubotaru    

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOSANI                           APROBAT 



                  PRIMAR 

Serviciul Centru Informaţii Cetăţeni                                Cosmin Ionuț Andrei 

 Nr. INT  2340  din 27.04.2022                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea organizării în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări  dedicate 

Zilelor municipiului Botoşani. 

 
 
 
 
 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind organizarea în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor 

manifestări dedicate Zilelor municipiului Botoşani, raportul de specialitate nr. INT 2339  / 27.04.2022 

întocmit de Serviciul CIC, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere în Consiliul Local al 

Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre prezentat. 

 
 
    
 

 
 

 
                                                           Şef   Serviciu  C.I.C  
           Iulian Ciubotaru       
                
                       


