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În orașul Botoșani exista foarte multe
clădiri catalogate ca monumente istorice,
care se află în paragină.

PROBLEMA



v

https://adevarul.ro/locale/botosani/casa-bunicului-nicolaie-iorga-zace-paragina-mijlocul-
orasului-botosani-1_52831325c7b855ff56ec97ee/index.html

Casa Manolache Iorga, fostul Muzeul 
Etnografic



https://www.romaniatv.net/botosani-conac-boieresc-distrus-
de-un-incendiu-provocat-intentionat_144394.html

Fosta Școală Sanitară, în 
spatele Liceului de Artă 
„Ștefan Luchian”

Conacul Mavrocordat



Casa Ankele

https://botosaninecenz
urat.ro/2019/10/28/cas
a-ankele-a-fost-scoasa-
la-licitatie/



Descrierea problemei

Autoritățile locale au renovat unele dintre aceste clădiri, dar altele au rămas in

aceiași stare, din cauza proprietarilor de drept, care le au revendicat, dar nu le

îngrijesc, altele nu au fost reparate din lipsa fondurilor.

Trebuie urmărite aceste clădiri istorice pentru că unele au dispărut, iar in locul lor

au apărut blocuri noi. Singurele îndreptățite sa facă ceva sunt autoritățile locale,

care îi reprezintă pe cetățeni.

- - Institutia care are atributii in acest domeniu este Consiliul Local si

Primaria.



https://www.monitorulbt.ro/local/2020/01/10/un-nou-proiect-imobiliar-in-municipiul-resedinta-de-judet/

DEMOLATĂ

https://www.monitorulbt.ro/local/2020/01/10/un-nou-proiect-imobiliar-in-
municipiul-resedinta-de-judet/



Soluții posibile

1. Recuperarea de la proprietari prin cumpărare a clădirilor istorice și trecerea lor în proprietatea

Primăriei Botoșani.

2. Obligarea printr-o hotărâre a Consiliului Local Botoșani ca proprietarii să își întrețină

proprietățile aflate in stare de degradare.

3. Accesarea fondurilor europene pentru salvarea acestor clădiri istorice.



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

SOLUȚIA 1- Recuperarea de la proprietari prin cumpărare a clădirilor istorice și trecerea lor în proprietatea

Primăriei Botoșani.

Avantaje: Fiind în proprietatea Primăriei, aceste clădiri istorice, ar fi protejate de lege și

comunitate.

Dezavantaje: Costuri ridicate, bugetul Primăriei nu poate susținerea achiziționării tuturor

clădirilor, mai ales că unele dintre ele se află în zone centrale și au valoarea mult mai ridicată din

cauza acestui lucru.





SOLUTIA 3 - Accesarea fondurilor europene pentru salvarea acestor clădiri istorice

Avantaje: Au fost deja folosite fondurile europene în renovarea unor astfel de

clădiri, comunitatea nu suportă cheltuielile. Fondurile europene pot fi

nerambursabile.

Dezavantaje: Lipsa de disponibilitate în atragerea fondurilor europene și

necunoașterea pașilor pentru a putea obține astfel de finanțări.



Fermitate, perseverență, unitate!

Plan de actiune

-adresarea unei scrisori oficiale către autorități

-obținerea sprijinului de la ONG - uri și asociațiile de cultură și patrimoniu

cultural;



Pentru a putea recupera de la proprietari clădirile istorice, autoritățile locale ar

trebui să să aibă fondurile necesare cumpărării acestora, dar și un drept de

preemțiune, iar prețul de vânzare ar trebui să fie stabilit în urma unei evaluări corecte.

Argumente:
1.Propunerea de cumpărare a clădirilor istorice, ar trebui să fie susținută în ședințele Consiliului Local, de către

consilierii locali, dar și de persoane sau instituții, care să argumenteze foarte bine necesitatea protejării

patrimoniului cultural al orașului Botoșani, folosindu-se de trecutul acestor clădiri, importanța lor în

promovarea turistică a orașului sau destinația pentru care pot fi folosite (biblioteci, școli, centre de studiu, etc).

POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ



Politica publică propusă de noi

-respectă Constituția României și legislația europeană;

-respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57);

- respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);

-respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

-respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 

2, art. 20).

Declarația de contituționalitate



Proiect de act normative a consiliului local:

Hotărăște scrierea unor proiecte pentru accesarea fondurilor europene

Valoarea totală a investițiilor va fi suportată din fonduri europene

Este comunicată Instituției Prefectului, Inspectoratului Școlar Botoșani, 

Mass-media locală.



PLANUL DE ACȚIUNE 
SCRISOARE OFICIALĂ

CĂTRE CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI,

Subsemnații, elevii clasei a VII -a de la Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din

Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea

activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulate în scris ori prin poșta

electronica, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor

publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes

județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație social și este însoțită de argumentele principale

pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: clasaviiantipa@gmail.com.

Clasa a VII -a, Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani



INSTITUȚII PUBLICE:

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani

Muzeul Județean de Istorie Botoșani

Instituția Arhitectului Botoșani

prof. Caranfilof Mihaela



Organizații nonguvernamentale:

- Asociația „Scut botoșănean

Centrul Județean de Voluntariat Botoșani






