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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii duratei și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ 

realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea 
activităților acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și 

Sportiv, Cornișa. 
 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI BOTOȘANI, 

având în vedere propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei și a consilierilor locali Țurcanu 
Eugen Cristian și Ada Alexandrina Macovei în calitate de inițiatori, privind aprobarea prelungirii duratei 
și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului 
Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa, 

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu, Serviciului Resurse Umane și 
Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și raportele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local, 

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit c) alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. a), și f), art. 297 și 
următoarele, respectiv art. 349, și art. 350 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 113/12 iulie 2016 privind modul de administrare 
al Infrastructurii Edilitar Urbane a Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa și Hotărârea 
de Consiliul Local nr. 111/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, 

în conformitate cu dispozițiile Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, 

 
HOTĂRÂȘTE 

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani în perioada 10 octombrie – 18 noiembrie 2022 și 21 noiembrie 
- 21 decembrie 2022, pentru folosinţa gratuită a piscinei interioare în scopul desfășurării activităților 
acvatice coordonate de profesori, conform Ghidului Metodologic aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.30/24.02.2022, pentru două serii a câte 470 de elevi ai claselor a VI a - a X a și 30 de profesori 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani. 
 



Art. 2. Se aprobă completarea activităților din  proiectul ”Scoală la Cornișa” cu sesiuni de pregătire 
și perfecționare gratuite pentru profesorii coordonatori, în piscina interioară și/sau exterioară în perioada 5 
septembrie – 5 octombrie 2022. 

 
Art. 3. Se aprobă încheierea unui ACORD DE PARTENERIAT între Direcția Servicii Publice 

Sport și Agrement Botoșani și Inspectoratul Județean Botoșani pentru realizarea proiectului „ȘCOALĂ LA 
CORNIȘAˮ. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către aparatul de specialitate al primarului, 

Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Petru Taielup                                   Secretar general, Ioan Apostu 
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