
ROMANIA 
JUDETUL BOTOSANI 

MUNICIPIUL BOTOSANI 
CONSILIUL LOCAL 

_________________________________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării evenimentului sportiv - cultural  
„Olimpiada de Vară Arlechino” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI  
  analizând referatul de aprobare a iniţiatorului, domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei prin care 
se propune  aprobarea organizării evenimentului sportiv - cultural „Olimpiada de Vară Arlechino”, 
  văzând cererea înregistrată sub nr. 17049 din 21.07.2022 a Asociatiei Arlechino Moldova, 
precum ṣi raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Botoşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) și art. 10 din Legea educației fizice și sportului nr. 
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2)  lit. (c) şi lit.(d), alin. (6), lit.(a), 
alin. (7), lit. (f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum ṣi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Sălii Polivalente „Elisabeta Lipă” din Municipiul Botoşani -Anexa nr. 1, aprobat prin 
H.C.L. nr. 533 din 18 decembrie 2008 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public 
de administrare a Stadionului Municipal Botoşani aprobat prin H.C.L. nr. 205 / 31 mai 2005 
           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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art. 1.Se aprobă utilizarea Sălii Polivalente” Elisabeta Lipă” şi a Stadionului Municipal, în 
favoarea Asociaţiei Arlechino Moldova, pentru organizarea evenimentului sportiv - cultural 
„Olimpiada de Vară Arlechino” în perioada de 24-26 august 2022; 

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Arlechino Moldova, cu condiţia obţinerii de 
către organizator al avizului Poliţiei Rutiere Botoşani şi al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Botoşani, în ziua de 27 august 2022 între orele 16.00 - 18.00 a maratonului „Impreună pentru 
Comunitate” pe traseul Colegiul A.T. Laurian - strada Nicolae Iorga - Intersecţia Bazar-Calea 
Naţională- Uvertura Mall-strada Cuza Vodă-Hotel Rapsodia-sosire Colegiul A.T. Laurian. 

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociaţia Arlechino Moldova, cu condiţia obţinerii de 
către organizator al Avizului Poliţiei Rutiere Botoşani, al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Botoşani şi al Instituţiei Prefectului-Judetul Botoşani, în ziua de 28 august 2022 între orele 17.00-22.00 
al unui concert caritabil pe locaţia „Piaţa Revoluţiei”. 
 Art. 4. (1) Se aprobă perfectarea acordului de parteneriat, încheiat între Municipiul Botoşani şi 
Asociaţia Arlechino Moldova, conform modelului anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         (2) Se mandatează domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei ṣi domnul Eugen Cristian  
Ṭurcanu, director D.S.P.S.A. Botoṣani, cu semnarea acordului de parteneriat, prevăzut la art. 2 din 
prezenta hotărâre. 
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      (3) La încheierea acordului de parteneriat, se va avea în vedere ca valoarea totală necesară 
asigurării serviciilor asumate de către organizator, respectiv premiile în bani, diplomele, medaliile, 
trofeele ṣi activitatea de marketing ṣi promovare a competiṭiei să nu fie mai mică decât valoarea taxei 
de închiriere pentru Sala Polivalentă pentru zilele de 24-25.08.2022 şi pentru Stadionul Municipal 
Botoşani pentru ziua de 26.08.2022, cât şi valoarea taxei de folosire a locului public pentru organizarea 
maratonului în ziua de 27.08.2022. 

     (4) Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, va asigura pe perioada 
desfășurării evenimentului, sursa de energie electrică necesară ṣi sursa de apă curentă, respectiv prin 
colaborare cu Poliṭia Locală Botoṣani va asigura prezenţa la locaţia evenimentului a efectivelor de 
ordine publică şi siguranţă necesare. 
 Art. 5. Primarul Municipiului Botoṣani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
           Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului 
Patrimoniu, Direcţiei Servicii Publice, sport şi agrement, Asociaţia Arlechino Moldova şi  Instituţiei 
Prefectului Judeţul – Botoşani. 

 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
 Consilier, Maxim Maricel Corneliu            Secretar general, Ioan Apostu      
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