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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind modificarea Anexei P1 la  Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor în zonele 

publice ale municipiului Botoşani aprobat conform H.C.L. nr. 135 din 30.05.2013  

 „Planşa P1 Pietonal Unirii” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

  analizând propunerea d-lui primar Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la actualizarea 

componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a municipiului 

Botoșani, 

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcţii şi Urbanism, 

precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), (6) lit. c) şi alin. (7), lit. k) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e), 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 nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1. Se aprobă  modificarea Anexei P1 la  Regulamentul privind desfăşurarea 

activităţilor în zonele publice ale municipiului Botoşani aprobat conform H.C.L. nr. 135 din 

30.05.2013 - „Planşa P1 Pietonal Unirii”  

 

             Art.2 . Se abrogă toate prevederile contrare prezentei hotărâri. 

         

Art.3. Primarul municipiului Botoșani prin Direcția urbanism va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

   INIȚIATOR,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                 Primar,                       Secretar General, 

         Cosmin-Ionuț Andrei                                                            Oana Gina Georgescu 

 

 

 



 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI                                                                   PRIMAR, 

SERVICIUL  AUTORIZĂRI IN CONSTRUCŢII SI URBANISM                     Cosmin-Ionuț Andrei 

NR.                 /     .09.2021                                                                                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind modificarea Anexei P1 la Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor în zonele publice 

ale municipiului Botoşani – Planșa P1 Pietonal Unirii 

        

                Având în vedere:  

- H.C.L. 135 din 30.05.2013 privind  aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor în zonele publice din 

municipiul Botoşani - Capitolul VII: 

-Art. 33. În scopul revitalizării interesului public pentru anumite zone, Consiliul local al municipiului Botoşani îşi 

rezervă dreptul a institui reglementări specifice pentru acestea. Aceste reglementări vor fi interpretate ca fiind 

prioritare faţă de oricare altă prevedere din prezentul regulament 

-Art. 35. În zona „ Pietonal Unirii”, utilizarea amplasamentelor pentru activităţi în zone publice se va efectua 

conform reglementărilor din „ Planşa Zonei Pietonal Unirii”, anexă care face parte integrantă din prezentul 

regulament. 

 Pentru a răspunde dinamicii activităților specifice zonei pietonale orientate către activități de alimentație 

publică  ce necesită amenajări de terase estivale, spațiile amenajate în aer liber fiind preferate de cetățeni în perioada 

verii, este necesară actualizarea/modificarea planșei P1 Pietonal Unirii.  

 Astfel se propune:  

• Renunțarea la amplasamentele pentru chioşcuri pentru comerț:  

1.Chioșc presă și fast-food Sc existenta = 9,00mp;   

2.Chioșc presă Sc 6,00mp;  

3-Chioșc presă Sc existenta = 4,50 mp; 

4.-Chioșc info-turism Sc 8,00mp. 

• Suplimentarea cu suprafețe destinate teraselor estivale în zonele: 

1. ”Complex comercial Unirii”- terase S max. 5x15 m, 5x13 m;  

2. în zona hotel Rapsodia – latura sud-vest S max. 6x15 m; 

3. la parterul blocurilor de locuințe P+4E cu spații comerciale la parter (cu acordul notarial al 

proprietarilor direct învecinați pe acea latură) S max.  6x4m - vis-a-vis de Direcția Județeană 

pentru Cultură Botoșani. 

 

Se vor respecta conditiile prevazute in   Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor în zonele publice ale 

municipiului Botoşani 

Proiectul de hotărâre supus atenției dumneavoastră propune aprobarea modificării Anexei P1 - Planșa P1 

Pietonal Unirii -anexă care face parte integrantă din Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor în zonele publice 

ale municipiului Botoşani aprobat conform H.C.L. nr. 135 din 30.05.2013. 

    

    Arhitect șef,                                                                Întocmit, 

    Alexandru Agavriloae                                   Sfetcu Mihaela 

 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=3046&detaliu=1
https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=3046&detaliu=1

