
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a 

Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021  

 

                                     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, 

 

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru completarea 

Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021, 

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului 

Patrimoniu și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art.129 alin.(6) lit. a) și art. 286 

alin.(4), art.287 lit. b), art.297-299, art.354-357, respectiv art. 580 - 581 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

conform prevederilor  art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările  și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile art. 139 alin. (2) și 

alin. (3) lit. g), precum și cu prevederile art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1  Regulamentul de Funcționare al Infrastructurii Edilitar Urbane a Parcului Regional de 

Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, respectiv secțiunii A) referitoare la Regulamentul 

general aplicabil întregului P.R.A.T.S. Cornișa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021, se completează după cum urmează: 

 

 - La articolul 29, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4) cu 

următorul conținut:  

 

 „ (2) Se interzice accesul în Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa 

Botoșani pentru autovehicule cu MTMA  mai mare de 3,5 tone cu excepția autovehiculelor care 

transportă bunuri  pentru obiectivele și concesionarii locațiilor din cadrul parcului, a vehiculelor 

care asigură contractual  utilitățile în incinta parcului și a autovehiculelor destinate transportului de 

persoane care accesează serviciile parcului, a autovehiculelor de intervenție ale instituțiilor abilitate 

în situații deosebite. 

  (3) Structura de operare poate permite ocazional circulația în Parcul Regional de Agrement 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani a vehiculelor cu masa tehnică maxim admisă mai mare de 3,5 

tone, la evenimente a căror organizare și desfășurare necesită accesul unor asemenea vehicule. 

     (4) Se interzice circulația în Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa 

Botoșani a autovehiculelor destinate instruirii practice în conducerea auto (mașinile școlilor auto).”  

 

        Art.  2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 507/29.12.2021 rămân în vigoare. 



        Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021 va 

fi republicată sub semnătura președintelui ședinței Consiliului Local din 29 decembrie 2021, 

domnul consilier Constantin Liviu Toma.   

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

          Consilier,        Secretar general,  

     Ada Alexandrina Macovei                                                  Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 22 decembrie 2022 

Nr. 591 

 

               

 

 

 


