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HOTĂRÂRE 
privind mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de  

restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea 
manifestărilor/evenimentelor publice în siguranță 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI   BOTOSANI 

 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la mandatarea primarului 

şi secretarului general ai Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de  restricţie a circulaţiei pe 
drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor/evenimentelor 
publice în siguranță, 

 văzând raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Registru agricol cu nr. Int. 
5041/24.08.2022 și referatul de aprobare nr. Int. 5042/24.08.2022,  

având în vedere prevederile art. 5 alin. 7 din OUG nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002, 
republicată, privind circulaţia pe drumurile publice art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) și 
alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
coroborat cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 240 alin. (2) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 
din 05 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se mandatează Primarul şi Secretarul General ai Municipiului Botoşani pentru a dispune 

măsuri de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru 
desfășurarea manifestărilor/evenimentelor publice în siguranță. 

(2) Actul administrativ prin care se vor dispune măsuri de restricție a circulației pe drumurile publice 
în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor/evenimentelor publice în siguranță 
va fi emis după prezentarea de către solicitanți a tuturor avizelor și acordurilor prevăzute de legislația în 
vigoare.  

Art.2 În situaţia în care Primarul Municipiului Botoşani se află în delegaţie ori concediu, pentru 
îndeplinirea mandatului acordat la art. 1 se deleagă dl. Viceprimar conform mandatului primit.  

Art.3 Primarul şi Secretarul General ai Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de 
specialitate al primarului, vor duce la îndepliniri prevederile prezentei hotărâri. 
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