
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 
 
HOTĂRÂRE 

                            privind aprobarea organizării manifestării caritabile „COLORACT” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 
 analizând referatul de aprobare a iniţiatorului, domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei prin care se 
propune  aprobarea organizării manifestării caritabile „COLORACT” de către Clubul Rotary Botoşani, 
 văzând cererea înregistrată sub nr. 16754 din 19.07.2022 a ClubUL Rotary Botoşani, 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 al Municipiului 
Botoșani, 

 în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2)  lit. c) şi lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. e) şi f) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare şi dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, 
             în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă organizarea de către Clubul Rotary Botoşani şi Clubul Interact Botoşani, 
cu condiţia obţinerii de către organizator al Avizului Poliţiei Rutiere Botoşani, al Inspectoratului Judeţean 
de Jandarmi Botoşani şi al Instituţiei Prefectului Judeţul Botoşani, în ziua de 10 septembrie 2022 începând 
cu ora 10, al unui cross pe traseul Sala de Sport Polivalentă „Elisabeta Lipă” – Bulevardul Mihai Eminescu 
-strada Nicolae Iorga - strada Cuza Vodă – sosire parcare Primăria Botoşani şi Prefectura Botoşani. 

(2) Se aprobă organizarea de către Clubul Rotary Botoşani şi Clubul Interact Botoşani, 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 10 septembrie 2022 pe locaţia 
parcarea Primăria Botoşani a evenimentului caritabil „Bătaie Prafuri Colorate”. 

 (3) Poliṭia Locală Botoṣani va asigura prezenţa la locaţia evenimentului a efectivelor de 
ordine publică şi siguranţă necesare. 

Art.2. (1) Se aprobă perfectarea acordului de parteneriat, încheiat între Municipiul Botoşani 
şi Clubul Rotary Botoşani, conform modelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) Se mandatează domnul Primar Cosmin Ionuṭ Andrei, cu semnarea acordului de parteneriat, 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 
  Art.3. Primarul Municipiului Botoṣani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului 
Patrimoniu, Politiei Locale Botoşani, Clubului Rotary Botoşani şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 
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