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HOTĂRÂRE 
privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări de reparații a unui imobil, 

proprietatea publică a municipiului Botoşani 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
             analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei, privind acordul Consiliului Local 
al municipiului Botoșani pentru efectuarea unor lucrări de reparații a unui imobil, proprietatea publică a 
municipiului Botoşani, respectiv Liceul Tehnologic Petru Rares Botoșani – monument istoric BT II-m-
B-01872,  
 văzând solicitarea Liceului Tehnologic Petru Rareș înregistrată sub nr. 16568 din 15.07.2022,  
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local,  

  în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129,  alin. (6)  lit. b) din  Ordonanṭa 
de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi 
completările ulterioare, ale art. 112 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, contract administrare nr. 7599 din 13.03.2018 
           în temeiul cu art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu 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 
modificặrile ṣi completặrile ulterioare, 
                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1.(1) Consiliul local al municipiului Botoșani este de acord cu realizarea lucrărilor de reparații 
constând în lucrări de reparaţii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum şi înlocuiri de 
tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor, lucrări de reparaţii şi înlocuiri la pardoseli, 
reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile interioare, modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, 
schimbarea destinaţiei din sală de clasă în sală de instruire practică – industrie alimentară într-o sală de 
clasă și un hol, aflate în corpul A al Liceului Tehnologic Petru Rareș –imobil monument istoric BT-II-M-
01872. 

(2) Consiliul local al municipiului Botoșani este de acord cu realizarea lucrărilor pentru obiectivul 
„construire foişor” la Liceul Tehnologic Petru Rareș potrivit cerintelor stipulate în Certificatul de 
urbanism nr. 87 din 14.02.2022. 

Art.2. Primarul Municipiului Botoşani prin Serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Patrimoniu şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – 
Botoşani. 
          
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 
   Consilier, Maricel Corneliu Maxim              Secretar general, Ioan Apostu 
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