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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 191 din 29.04.2022 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 Ionuṭ Andrei pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr.191 din 29.04.2022 privind aprobarea organizării în perioada 13-

15 mai 2022 a unor manifestări dedicate zilelor Municipiului Botoşani în incinta Parcului 

Regional Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani,  

având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de 

avizare al Comisiei  de specialitate a Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), ṣi e), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. d), alin. (9) 

lit. a), art. 589 alin. (2) şi art. 594 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) art. 240 alin. (2)  din 

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

completările ulterioare, 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  Articolul 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 191 din 29.04.2022 privind aprobarea 

organizării în perioada 13-15 mai 2022 a unor manifestări dedicate zilelor Municipiului Botoşani, 

se modifică, se completează și va avea următorul conținut: 

„Art. 1 - (1) Se aprobă organizarea, în perioada 13-15 mai 2022 , a evenimentului "Zilele 

municipiului Botoşani", în incinta Parcului Regional Turistic și Sportiv –Cornișa, eveniment 

organizat de Municipiul Botoṣani, prin Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani în 

colaborare cu partenerul S.C. Yannis Baby Park S.R.L.  

(2) Suprafața afectată pentru desfășurarea acțiunii este de 3000,00 mp . 

(3) Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei din bugetul local pentru anul 2022. Suma 

alocată va fi asigurată din economiile realizate la acţiunile propuse în Anexa nr.35 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 20/2022 privind bugetul local pe anul 2022, la care se vor adăuga sumele de 

bani obţinute din sponsorizări, bani ce vor fi folosiţi pentru contractarea de către municipalitate 

a unor artişti locali şi naţionali. 

           (4) La încheierea protocolului de colaborare, perfectat între Municipiul Botoṣani, Direcția 

Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani ṣi S.C. Yannis Baby Park S.R.L. se va avea în 

vedere ca valoarea totală necesară asigurării serviciilor asumate de către partener, respectiv 

costurile cu amplasarea unei scene constând din podium, schela, acoperiş, lumini,laser, sistem de 



sonorizare cu o putere de audiţie de 50000 wats şi costurile cu concertul unui artist, să nu fie mai 

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

Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani în suprafaţă de 3000 m.p. ocupat de către 

partener cu amplasarea unui parc de distracţii şi cu zona destinată activităților de alimentație 

publică și comerț, respectiv a costurilor utilităṭilor asigurate, reprezentând energie electrică ṣi apă 

potabilă. 

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

desfășurării evenimentului, sursa de energie electrică necesară ṣi sursa de apă curentă.  

(6) Poliṭia Localặ Botoṣani va asigura prezenţa la locaţia evenimentului a efectivelor de 

ordine publică şi siguranţă necesare.” 

Art. 2 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Primarul 

municipiului Botoșani ṣi Directorul D.S.P.S.A. să încheie un protocol de colaborare cu S.C. 

Yannis Baby Park S.R.L. 

Art. 3 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,                                                                                Secretar general,  

             Dana Lăzăruc                                                                                 Ioan Apostu  

       

 

 

 

 

 

Botoșani, 09 mai 2022 
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