
Anexa nr.1.a.

Nr.crt. Codul de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar

Situaţia juridică 
actuală

1 1.6.2.

Spitalul Judeţean 700 paturi cu 
Policlinică :                                   
-Clădire spitalizare corp ABC;      
-Clădire Policlinică corp D;           
-Clădire fizioterapie corp E;          
-Clădire hemodializă corp F;        
-Clădire bucătărie, spălătorie, 
magazie alimente corp H;            
-Centrală termică, staţie 
hidrofoare, compresoare corpG;  
-Rezervor combustibili lichizi;       
-Staţie oxigen corp O;                  
-Beci cu copertină;                       
-Rezervor apă cu cameră de 
vane;                                            
-Împrejmuire;

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91, Structura 
de rezistenţă este din cadre de beton armat. 
Corpul ABC are S+P+8 etaje şi Sc de 1367,1 mp, 
acoperit cu o şarpantă cu învelitoare de tablă. 
Corpul D (S+P+3) este lipit de B şi are Sc de 
853,10 mp, acoperit cu tablă. Corpul E (S+P+1) 
are o Sc de 447,9 mp, este acoperit cu tablă. 
Corpul F (S+P) are Sc de 1084,50 mp şi este 
acoperit cu tablă. Corpul H (S+P) are Sc de 
1084,50 mp. Corpul G are un nivel şi Sc de 
620,40 mp cu zidărie de cărămidă. Centrala 
termică este alimentată cu combustibil lichid. 
Staţia de oxigen este construită din cărămidă, are 
un nivel, acoperită cu azbociment şi Sc de 148,2 
mp. Beciul este din beton prefabricat, cu 
copertină învelită cu azbociment, are Sc de 136,3 
mp. Rezervorul are o capacitate de 298 mc. 
Împrejmuirea are L de 380,2 mp. 

1981 34.388.282 Domeniul public
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2 1.6.2. Clădire radiologie, oncologie - 
corp I

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. Corpul I 
(S+P+1) are Sc de 828 mp, are şarpantă 
acoperită cu ţiglă. Este legat de spital printr-un 
culuar de trecere.

1996 726.170.222 Domeniul public

3 1.1.2. Cabină poartă nr. 1
Este amplasată la intrarea din str. Marchian nr. 
91, construită din zidărie de cărămidă, acoperiş 
tip terasă, Sc de 10.40 mp

1981 2.000 Domeniul public

4 1.1.2. Cabină poartă nr. 2
Este amplasată la intrarea din str. Transilvaniei, 
construită din zidărie de cărămidă, acoperiş tip 
şarpantă cu învelitoare din tablă, Sc de 10.50 mp

1981 2.000 Domeniul public

5 1.1.2. Cabină poartă nr. 3
Este amplasată la intrarea din B-dul Mihai 
Eminescu, construită din zidărie de cărămidă, 
acoperiş tip terasă, Sc de 13,30 mp

1981 2.000 Domeniul public

6 1.2.10. Seră
Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. Este 
construită dintr-o centură de beton şi cu cadru 
metalic, acoperite cu geam tras. Sc de 317,8 mp

1982 139.689 Domeniul public

7 1.6.4. Clădire contabilitate-financiar

 Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. 
Construcţie S+P din cărămidă cu planşee din 
lemn, construită în 1848 fiind înscrisă în 
patrimoniul naţional de arhitectură

1965 353.054 Domeniul public

8 1.1.2. Copertină de protejare ambalaje

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. 
Construcţie lipită de bucătărie din rame de metal 
cu plasă gard, acoperită cu azbociment. Sc de 
26,3 mp.

1982 34.600 Domeniul public

9 1.8.11. Rezervor apă nr. 2

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. Construit 
din beton armat şi cu o capacitate de 300 mc. 
Camera vanelor este din cărămidă. Sc de 82,70 
mp

2002 2.905.884.915 Domeniul public

10 1.1.2. Magazie metalică

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. 
Construcţie cu centură din beton armat, pereţi şi 
acoperiş din tablă neagră ondulată, Sc de 384,90 
mp

1978 100.000 Domeniul public
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11 1.1.2. Copertină pentru protecţia 
combustibilului

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. 
Construcţie amplasată lângă corpul E, alcătuită 
din stâlpi metalici cu pereţi din rame de metal, cu 
plasă gard. Acoperită cu azbociment. Sc de 
12,50 mp

1993 23.000 Domeniul public

12 1.6.2. Centru stomatologic

Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91. Clădire 
(P+2) cu structura de rezistenţă din zidărie şi 
planşee din beton armat, acoperită cu şarpantă 
cu învelitoare din ţiglă. Sc de 307,30 mp.

1968 1.110.808 Domeniul public

13 1.6.2. Clădire Dermatovenerice

Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. Clădire 
veche (S+P) cu pereţi din zidărie de cărămidă şi 
planşee din lemn. Acoperită cu tablă. Sc de 
625,60 mp. Depozitată arhiva Spitalului Judeţean 
"Mavromati" Botoşani

1892 519.600 Domeniul public

14 1.6.2. Magazie spălătorie

Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2 . Clădire 
veche cu pereţi din zidărie de cărămidă şi 
planşee din lemn, acoperită cu tablă zincată. Sc 
de 254,40 mp.

1892 62.545 Domeniul public

15 1.1.2. Baracă metalică
Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. Are 
fundaţie din beton, pereţii şi acoperişul sunt din 
tablă neagră ondulată. Sc de 254,70 mp. 

1987 79.620 Domeniul public

16 1.6.2. Pavilion Policlinică

Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. Clădire cu 
un nivel, cu fundaţie din beton armat, cu pereţi 
din zidărie de cărămidă, planşee din lemn şi 
şarpantă acoperită cu tablă. Sd de 97,70 mp.

1969 29.800 Domeniul public

17 38.004. Rampă spălat maşini
Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. 
Construcţie metalică cu canal din beton. Are 
alăturat o construcţie din lemn. 

1972 4.600 Domeniul public

18 1.1.2. Copertină la magazia de 
mijloace fixe

Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. 
Construcţie de tip provizorie din stâlpi metalici, 
acoperită cu  forme metalice şi învelitoare din 
azbociment. Sc de 145,20 mp.

1981 68.574 Domeniul public
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19 1.1.2. Magazie materiale

Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. 
Construcţie cu fundaţie din beton simplu, plăci din 
zidărie de cărămidă, acoperită cu şarpantă din 
lemn  cu învelitoare din tablă. Sc de 75,20 mp.

1975 19.981 Domeniul public

20 1.6.32. Împrejmuire Situată în Botoşani, str. Puşchin nr. 2. Este din 
stâlpi de beton şi rame cu plasă de sârmă. 1969 16.500 Domeniul public

21 1.6.2. Clădire "Medicină Legală"

Situată în Botoşani, str. N. Iorga nr. 1. 
Construcţie (P+1) pentru corpul de clădire 
principal. Structură de rezistenţă cu pereţi din 
cărămidă, planşee din lemn şi şarpantă acoperită 
cu tablă. Sc de 207,58 mp. Construcţiile anexă 
(magazie,sopron) sunt din lemn, acoperite cu 
tablă. 

1966 340.000 Domeniul public

22 1.5.12. Construcţie garaj - rampă auto Situată în Botoşani, str. N. Iorga nr. 1. Construc'ie 
realizată din zidărie din cărămidă cu planşeudin 1968 24.650 Domeniul public

23 1.6.2. Pavilion A1+A2+B  Contagioase

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţia are fundaţie din piatră brută, 
pereţi din zidărie de cărămidă, tavan din stufit cu 
şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă. Legătura 
dintre corpurile A1, A2 şi B este asigurată de 
unculuar închis. Sc este de 936,80 mp.

1900 1.890.405 Domeniul public

24 1.6.2. Pavilion C1, C2 laborator, 
sterilizare

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Clădire veche cu fundaţie din piatră brută, 
cu un singur nivel, pereţi din zidărie de cărămidă, 
tavanele din stufit, acoperită cu ţiglă. Sc este de 
272 mp.

1890 270.375 Domeniul public

25 1.6.2. Pavilion 100 locuri

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie (P+2) cu o fundaţie din beton 
armat, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee din 
beton armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie 
de carton bitumat. Sc de 410,60 mp

1980 2.105.930 Domeniul public

4



Nr.crt. Codul de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar

Situaţia juridică 
actuală

26 1.6.2. Pavilion 39 apartamente

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie (S+P+4) cu o fundaţie din 
beton armat, pereţi din zidărie de cărămidă, 
planşee din beton armat, acoperiş tip şarpantă cu 
învelitoare din tablă. Sc de 348,30 mp

1986 3.272.400 Domeniul public

27 1.6.4. Cabină portar

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie cu un singur nivel, cu fundaţie 
din piatră brută, pereţi din zidărie de cărămidă, 
tavan cu stufit şi Sc de 67,20 mp

1945 22.040 Domeniul public

28 1.6.5.
Centrală termică :                         
-rezervor combustibil lichizi,         
-rezervor apă potabilă

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţia are o fundaţie din beton armat, 
pereţi din zidărie de cărămidă şi tavanul din beton 
armat cu acoperiş tip terasă. Sc este de 379,9 
mp, are 2 cazane PAL 25 şi un cazan vertical 
ABA pe abur.

1984 521.418 Domeniul public

29 1.6.4. Magazie materiale

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie cu fundaţie din beton simplu, 
pereţi din zidărie de cărămidă, tavan din lemn, 
acoperită cu o şarpantă şi învelitoare din ţiglă. Sc 
este de 147,20 mp.

1969 55.480 Domeniul public

30 1.1.2. Magazie metalică

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie de tip uşor cu fundaţie din 
beton simplu, pereţii şi acoperişul sunt alcătuiţi 
din tablă cutată.

1978 100.000 Domeniul public

31 1.6.4. Morga

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţia are o fundaţie din piatra brută, 
cu pereţi din cărămidă şi acoperiş tip şarpantă cu 
învelitoare din ţiglă. Sc este de 41,30 mp.

1900 20.060 Domeniul public

32 1.6.4. Atelier mecanic, tâmplărie

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie cu un singur nivel, pereţi din 
zidărie de cărămidă, acoperit cu o şarpantă cu 
învelitoare din ţiglă. Sc este de 128,10 mp

1925 100.820 Domeniul public
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33 1.8.8. Staţie de preepurare
Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Staţia este alcătuită din 2 bazine din beton 
armat cu Sc de 42,40 mp.

1980 152.040 Domeniul public

34 1.5.3. Beci +amenajare

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie (S+P) cu pereţi din zidărie, nu 
este terminată datorită lipsei de fonduri. Sc este 
de 54,60 mp

1994 13.829.816 Domeniul public

35 1.5.3. Beci Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie din piatră cu Sc de 36,80 mp 1940 15.900 Domeniul public

36 1.6.4. Cameră clorinare
Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Este o construcţie cu pereţii din cărămidă 
şi acoperiş tip terasă. Sc este de 22,10 mp.

1979 15.310 Domeniul public

37 1.6.1. Spălătorie mecanică 

Clădire situată în Botoşani, str. Ştefan cel Mare 
nr.33. Construcţie cu un singur nivel, pereţi din 
zidărie de cărămidă, acoperiş tip terasă cu 
hidroizolaţie, face corp comun cu centrala 
termică. Sc este de 411,70 mp

1980 612.470 Domeniul public

38 1.6.3.1. Împrejmuire
Împrejmuire situată în Botoşani, str. Ştefan cel 
Mare nr.33 cu o lungime de 414 ml, confecţionată 
din stâlpi din lemn şi cu plasă gard. 

1978 32.990 Domeniul public

39 1.6.3.1. Împrejmuire
Împrejmuire situată în Botoşani, str. Ştefan cel 
Mare nr.33 cu o lungime de 130 ml, confecţionată 
din plasă cu sârmă şi cu stâlpi din lemn. 

1983 15.775 Domeniul public

40 0.1.1.
Teren sediu - aferent Spitalului 
Judeţean "Mavromati" Botoşani 
cu 700 paturi şi Policlinică

 Situat în Botoşani, str. Marchian nr. 91, în 
suprafaţă de 28.904,70 mp, având ca vecini: b-
dul Mihai Eminescu, str. Marchian, Staţia 
Judeţeană de Ambulanţă Botoşani şi S.C. 
"Unisem" S.A Botoşani. Suprafaţa construită este 
de 7.890,80 mp , suprafaţă curte de 8.384,74 mp, 
iar suprafaţa spaţiilor verzi şi parc de 12.629,16 
mp. În parc se află arbori seculari- ocrotiţi şi 
arbori TISA înregistraţi la Protcţia Mediului. 

Domeniul public
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41 0.1.1. Teren aferent Secţiei 
"Dermatovenerice"

Situat în Botoşani, str. Puşchin nr. 2, având ca 
vecini: str. Puşchin, str. Grigorescu, str. 
Războieni şi Ocolul Silvic. Suprafaţa construită 
este de 1.562,40 mp, suprafaţă curte de 1.963,90 
mp şi o suprafaţă cu spaţii verzi de 789,40 mp. 
Deci, St = 4.315,70 mp

Domeniul public

42 0.1.1. Teren aferent laboratorului de 
"Medicină Legală"

Situat în Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 1. 
Suprafaţa construită este de 603,38 mp, 
suprafaţa curte de 914,27 mp şi spaţii verzi de 
532,60 mp deci St = 2.050,25 mp

Domeniul public

43 0.1.1. Teren aferent Secţiei de "Boli 
Contagioase"

Situat în Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 33, 
având ca vecini : N - str. Popăuţi; S - str. Ştefan 
cel Mare; V - S.C. "Paltin" S.R.L şi S.C. 
"Demacon" S.R.L; E - Mănăstirea Popăuţi. St = 
18.886,00 mp din care: suprafaţa construită este 
3.646,60 mp, suprafaţă curte de 6.786,90 mp, 
suprafaţă teren arabil de 2.065,20 mp şi 
suprafaţă spaţiu verde de 6.387,30 mp. 

Domeniul public

44 1.6.2. Dispensar Urban cu Farmacie 
Nr. 2

Situat în Botoşani, str. Independenţei nr. 89. 
Clădire (P+2) cu Sc de 255 mp. 1983 241.836.385 Domeniul public

45 1.6.2. Dispensar Comasat Nr. 4

Situat în Botoşani, str. Primăverii nr. 8, la parterul 
unui bloc cu 10 etaje. Construcţie din cadre de 
beton armat, cu zidărie din cărămidă şi diafragme 
în interior din beton armat. O parte din acest 
dispensar este în extensie faţă de clădirea 
principală, fiind acoperită cu planşeu din beton tip 
terasă. St este de 770 mp. Nu are teren aferent.

1983 255.175 Domeniul public

3.934.501.229TOTAL
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