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HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr.161/30.05.2019 

privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și 

anume Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

  analizând propunerea d-lui primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 

de Consiliul Local nr.161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi 

din Municipiul Botoșani în sensul actualizării.  

văzând Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Protecția Mediului, 

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza dispozițiilor  Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 

verzi din zonele urbane, republicată, Ordinului nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, 

modificat emis de Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuințelor, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1 În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr.12  Capitolul 1. Parcuri punctul nr. 1.1. Parcul Mihai 

Eminescu, enunțul:  

”Parcul Mihai Eminescu suprafața – 76.698 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

”Parcul Mihai Eminescu suprafața – 73.338 mp.”” 

 

Art. 2 În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr.12 alin. (3) enunțul:  

”Parcul are o suprafaţă totală de aproximativ 76.698 mp, cu următoarea repartizare: 

51.390 mp gazon, 1.340 mp trandafiri, 90 mp specii floricole, 4.460 mp de alei asfaltate, 180 

mp cele două fântâni arteziene, 50 mp foişorul pentru fanfară şi cca. 2.300 mp clădiri.” 

se modifică și se înlocuiește cu: 

”Parcul are o suprafaţă totală de aproximativ 73.338 mp, cu următoarea repartizare: 

gazon, trandafiri, specii floricole, alei asfaltate, două fântâni arteziene, foişorul pentru fanfară 

şi clădiri.” 

 

Art. 3 În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr.16 alin. (1) enunțul:  

”Parcul Tineretului 21.254 mp.” 



se modifică și se înlocuiește cu: 

”Parcul Tineretului suprafața – 18.758 mp.” 

 

Art. 4  În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 22 capitolul 1.3, enunțul:  

”Parcul Curbubeului suprafața – 18.102 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

 ”Parcul Curbubeului suprafața – 19.252 mp.” 

 

Art. 5   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 38 Capitolul 2, Grădina Publică 2.3. Grădină Publică Junior, 

enunțul: 

”Grădină Publică Junior suprafața – 3.078 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

 ”Grădină Publică Junior suprafața – 2.655 mp.”  

 

Art. 6   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 59 Capitolul 3, Scuaruri 3.4. Scuar – Cuza Vodă, enunțul: 

” Scuar – Cuza Vodă suprafața – 2.936 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

”Scuar – Cuza Vodă suprafața – 1.671 mp.”  

 

Art. 7   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 124 Capitolul 4. Aliniamente, 4.17 Aliniament – B-dul 

George Enescu – suprafață 5.530 mp, enunțul: 

 ” 4.17 Aliniament – B-dul George Enescu – suprafață 5.530 mp. Acest bulevard este 

situat în partea central sudica a orașului Botoșani si face legătura între străzile; Calea 

Națională, Marchian, b-dul Mihai Eminescu, Primăverii, Pacea.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

” 4.17 Aliniament – B-dul George Enescu – suprafață totală de 5.530 mp compusă 

Aliniament – B-dul George Enescu suprafață 4.712 mp și Scuar  B-dul George Enescu 

suprafață 818 mp conform Carte funciară nr. 6785.  Acest bulevard este situat în partea central 

sudica a orașului Botoșani si face legătura între străzile; Calea Națională, Marchian, b-dul 

Mihai Eminescu, Primăverii, Pacea.” 

 

Art. 8   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 157 Capitolul 6. Stadioane, Baze sportive 6.1. enunțul: 

 ” Baza sportivă – Stadion Municipal, suprafață 27.279 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

” Baza sportivă – Stadion Municipal, suprafață 7.892 mp  din care suprafață de joc 

7.140 mp.”  

 

Art. 9   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 158 Capitolul 6. Stadioane, baze sportive 6.4. Teren sport - 

Mecanex enunțul:  

”Teren sport - Mecanex, suprafață 5000 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

 „Teren sport - Mecanex, suprafață 7000 mp.”  

 

Art. 10   În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin 

HCL nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 159 Capitolul 7. Terenuri libere/terenuri libere 

aparținând unităților de învățământ 7.1. Teren liber-versant Cornișa, suprafață 26.6510 mp, 



enunțul: ”Zona este ocupată de teren degradat în proporție de 65%. Drenurile realizate în 

perioada 1977 – 1980 nu mai reușesc să mențină stabilitatea terenului. Se impun lucrări de 

stabilizare și hidroameliorare. Densitatea arborilor /km2 este mică (20 arbori/km) în peste 75% 

din suprafață la polul opus situându-se partea din nord vest (zona pinilor) aprox. 262 arbori/km2.  
Cea mai mică valoare medie pentru diametrul măsurat la înălțimea de 1,3 m a fost 

înregistrată pentru zona împădurită, respectiv 11,6 ± 7,7 cm, iar cea mai mare valoare pentru 

aliniamentul situate pe Șoseaua Veche, respectiv 39,5 ± 16,1 cm.  

În total, au fost inventariate aproximativ 390 exemplare, eșantionajul fiind compus din 

specii dendrologice autohtone, respectiv arțar (A. platanoides L.), frasin comun (Fraxinus 

excelsior L.), pin negru (Pinus nigra Arn.), plop alb (Populus alba L.), plop negru (Populus nigra 

L.), tei pucios (Tilia cordata Mill.), tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos Scop.), tei argintiu (Tilia 

tomentosa Moench.), ulm de munte (Ulmus glabra Huds.).  

Circa 61% din exemplarele inventariate se încadrează în clasa I de defoliere (GF1). 

Aproximativ 17% din exemplarele inventariate au avut un grad de defoliere cuprins între 11 și 

30% (GF2). De asemenea, un procent de aproximativ 7% din eșantionaj reprezintă exemplare 

foarte uscate ori complet uscate (grad de defoliere de 91-100%), majoritatea fiind exemplare de 

tei pucios, tei argintiu. În zona nu se afla specii ocrotite de lege.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 

”Suprafața Teren liber-versant Cornișa – 266.510 mp - Prin proiectul "Amenajare 

Versant Pacea, str. Pacea, municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784, finanțat prin Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de investiții 4.2 ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului”, Obiectiv Specific 4.2 ”Reconversia și refuncționalizarea terenurilor 

și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ” se va 

contribui la îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani. 

Revitalizarea  Terenului versant Cornișa, amplasat pe strada Pacea nr. 108 B se va face 

prin măsuri ce prevăd regenerarea zonelor degradate, conversia acesteia într-o Zonă de 

agrement cu facilități multiple de petrecere a timpului liber. Acest teren are o suprafața 

măsurată de 216.001 mp 

Principalele activități din cadrul proiectului sunt: Odihnă și relaxare (zonă de picnic); Spații 

de agrement (skatepark, zonă pentru jocurile de iarnă, loc de joacă, zonă paintball, zonă 

escaladă, piste tir cu arcul, căsuțe în copaci, zonă tiroliană, terenuri sport, labirint natural); 

Construcții spații socializare, grup sanitar; Alei; Vegetație; Lucrări și echipamente edilitare.” 

 

Art. 11  În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. nr. 222 Capitolul 8. Spații verzi situate la limita intravilanului, 

curți spitale și cimitire 8.3. Teren liber- Șoseaua Iașului, suprafață 766.480 mp, enunțul:  
”Această suprafață de teren de peste 77 hectare au fost preluată/atribuită primăriei 

municipiului Botoșani prin Hotărâre de Guvern emise în anii 2014 și 2017. În prima etapa au fost 

atribuite 47 hectare iar in cea de a doua etapa 30 hectare. Pe o suprafață de aproximativ 8 hectare 

se ridică un nou cartier de locuințe ANL. De asemenea se vor realiza utilitățile cartierului de 

locuințe, jumătate din aceste locuințe urmând a fi date angajaților Ministerului Apărării Naționale. 

Concret acest teren a fost preluat de la MAPN prin Hotărârea C.S.A.T.nr.67/2007 și prin HCL nr. 

266/10.20.2018 anexa 2 poziția 1181 și 1182 (protocol nr. 10023/2014 pentru suprafața de 466480 

mp și protocol nr. 18172/03.08.2017 pentru suprafața de 300000 mp). Suprafața construită 

(desfășurată la sol) este de 1821,26 mp. Deci spațiul verde este de 764619 mp.”  

se modifică și se înlocuiește cu: 
” 8.3. Teren liber- Șoseaua Iașului, suprafață 766.480 mp. Această suprafață de teren de 

peste 77 hectare au fost preluată/atribuită primăriei municipiului Botoșani prin Hotărâre de 

Guvern emise în anii 2014 și 2017. În prima etapa au fost atribuite 47 hectare iar in cea de a doua 

etapa 30 hectare. Pe o suprafață de aproximativ 8 hectare se ridică un nou cartier de locuințe 



ANL. De asemenea se vor realiza utilitățile cartierului de locuințe, jumătate din aceste locuințe 

urmând a fi date angajaților Ministerului Apărării Naționale. Concret acest teren a fost preluat de 

la MAPN prin Hotărârea C.S.A.T.nr.67/2007 și prin HCL nr. 266/10.20.2018 anexa 2 poziția 1181 

și 1182 (protocol nr. 10023/2014 pentru suprafața de 466480 mp și protocol nr. 18172/03.08.2017 

pentru suprafața de 300000 mp). Suprafața construită (desfășurată la sol) este de 1821,26 mp. 

Deci spațiul verde este de 764658,7 mp.”  

 

Art. 12 În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. 9, Tabel- Suprafețe/spații verzi, rândul nr. 66, enunțul:  

” Teren liber-Cornișa Sucevei- DN Suceava-Botoșani – 266510 m2”.  

se modifică și se înlocuiește cu: 

” Teren liber-Cornișa Sucevei- DN Suceava-Botoșani – 265510 m2”. 
 

Art. 13 În Registrul Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani aprobat prin HCL 

nr.161 din 30.05.2019 la pag. 11, Tabel nr. 1 rândul 16, pag. 229, punctul 9 , paragraful întâi 

și pag.235 paragraful întâi, capitolul Concluzii alin. (1) enunțul:  

”Tabel nr. 1  rândul 16  – Total 3.907.852 m2 din care revin 32,09 m2/cap locuitor”. 

” În anul 2021 Municipiul Botoșani deține o suprafață de 3907852 m2 spațiu verde adică la o 

populație de 121.756 locuitori......... fiecărui locuitor îi revine 32,09 m2 spațiu verde”. 

” 3907852 m2 adică la o populație de 121.756 locuitori......... fiecărui locuitor îi revine 32,09 

m2 spațiu verde.” 

se modifică și se înlocuiește cu: 

” Tabel nr. 1  rândul 16  – Total 3.830.998,7 m2 din care revin 33,47 m2/cap locuitor”. 

” În anul 2022 Municipiul Botoșani deține o suprafață de 3.830.998,7 m2 spațiu verde adică la 

o populație de 116.743 locuitori......... fiecărui locuitor îi revine 33,47 m2 spațiu verde”. 

” 3.830.998,7 m2 adică la o populație de 116.743 locuitori......... fiecărui locuitor îi revine 

33,47 m2 spațiu verde.” 

 Art. 14  Numărul arborilor și arbuștilor din arealul spațiilor verzi al Municipiului 

Botoșani înregistrat în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Botoșani la data de 

21.03.2022 este de 46.994 arbori și arbuști. 

În urma actualizării rezultă un număr de 46.807 arbori și arbuști ce fac parte din arealul 

spațiilor verzi al Municipiului Botoșani. 

Art.15  Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile din aparatul de specialitate va 

duce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.         

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier,                        Secretar general,  

        Marius Petru Rogojinschi                                                         Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 26 ianuarie 2023 

Nr. 40 

 


