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H O T Ă R ÂRE 

privind aprobarea amplasării unui monument de către Uniunea Armenilor 

din România-sucursala Botoşani 

 

   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,  

 având în vedere referatul de aprobare a iniṭiatorului Primarul Municipiului Botoṣani, domnul Cosmin 

Ionuṭ Andrei, prin care se propune  Consiliului Local al Municipiului Botoṣani aprobarea amplasării unui 

monument de către Uniunea Armenilor din România-sucursala Botoşani,  

  văzând cererea Uniunii Armenilor din România-sucursala Botoşani prin care solicită aprobarea 

amplasării unui monument pe amplasamentul-scuar situat în zona intersectiei Calea Naţională- Pod de Piatră, 

referatul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local, 

 în baza dispozițiilor art. 129, alin.(2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. a), art. 291 alin. (3) lit. a) ṣi alin. (5) 

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

modificările ṣi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 1415/2008 privind recunoașterea Asociației 

„Uniunea Armenilor din România” ca fiind de utilitate publică și art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) 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  Se aprobă punerea la dispoziṭia Uniunii Armenilor din România-sucursala Botoşani cu titlu 

gratuit a unui teren în suprafata de 4 m.p. pentru amplasarea unui monument- Cruce de piatră (Hacikar) pe 

durata construirii edificiului conform planului de situaţie anexă la Certificatul de urbanism nr. 376 din 

07.05.2021. 

Art. 2 (1)Se interzice schimbarea destinaţiei, parţială sau totală, a terenului în suprafaţă de 4 mp, 

încălcarea acestor prevederi atrăgând nulitatea absolută a acordului de folosinṭă gratuită şi repunerea în 

situaţia anterioară.  

(2) Se acceptă donaṭia Uniunii Armenilor din România-sucursala Botoşani a monumentului- Cruce 

de piatră (Hacikar)  după finalizarea edificării acestuia.  

Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri .    

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Uniunii Armenilor din România-sucursala Botoşani, Serviciului 

Patrimoniu şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

  Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                       Secretar general, Ioan Apostu 

                              

 

 

 

Botoșani, 26 ianuarie 2023 

Nr. 25                                                                                                                               


