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HOTĂRÂRE 
pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, 
NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, 

spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), 
parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare 

construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA ANTIPA” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
Analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei pentru respingerea 

(neadoptarea) documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și Regulament local de urbanism 
aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea 
realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 
și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, restaurare case 
memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA 
ANTIPA”, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului urbanism, rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local, avizul negativ al arhitectului șef al municipiului Botoșani, 
avizul negativ al Consiliului Județean Botoșani, observațiile formulate în cursul procedurilor de 
informare și consultare a publicului de către: Institutul Național al Patrimoniului, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Tribunalul Botoșani, precum și raportul informării și 
consultării publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010 
emis de fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările 
ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, aprobate prin Ordinul nr. 
233/2016, emis de fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Planului Urbanistic General și Regulamentului local de 
urbanism ale municipiului Botoșani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/1999, 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în municipiul Botoșani coroborate cu cele ale art. 129 alin. 
(2) lit. c) şi alin. (6)  lit. c) 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), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Articol unic – Se respinge documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal și Regulament 
local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, 
elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la 



parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, 
restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul monumentului istoric 
– CASA ANTIPA”, pentru motivele indicate în raportul de specialitate și în raportul informării și 
consultării publicului, inclusiv pentru obiecțiunile și argumentele aduse în susținerea acestora de 
către vecinii terenului studiat prin documentația de urbanism, respectiv pentru cele formulate de 
Institutul Național al Patrimoniului. 
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