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H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat al 

Județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în  

vederea demolării 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2022, 

 urmare a adresei Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani nr. 3304/18.01.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1187/18.01.2022, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu 

nr. 2426 din 03.02.2022, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget – 

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 2427 din 03.02.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în baza art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul administrativ, a 

art. 2 și art. 4 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, 

casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

Județului Botoșani a unui bun aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” 

Botoșani, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării, cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Bunul care trece în domeniul privat conform art. 1 rămâne în administrarea actualului titular 

al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de demolare și de 

valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 (3) Se mandatează Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, ca în numele Județului 

Botoșani, să efectueze procedurile legate de demolarea bunului prevăzut în anexă și valorificarea 

materialelor rezultate în urma demolării. 

 (4) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 

 (5) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin. (3) și alin. (4), 

Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani va comunica Consiliului Județean Botoșani 

documentele justificative. 
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 (6) După efectuarea demolărilor, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani își va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

  

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanţe, Direcția Juridică, 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate și Spitalul Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani. 

 

 

             PREȘEDINTE,                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

    Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 33 din 28.02.2022 



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.5.3 Beci cu copertină

Botoşani, str. Marchian nr. 11, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
"Mavromati" Botoşani, 
construcție îngropată, din beton 
prefabricat, cu copertină învelită 
cu azbociment, Sc = 131,14 mp, 
nr. cadastral 52936-C10

1981 54.000,00

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                     
H.G. nr. 867/2002,                                                                                             

Legea nr. 99/7.04.2004,                               
H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                                           
CF 52936 mun. Botoșani                 

54.000,00

               PREȘEDINTE,                        
     Doina – Elena Federovici                 

Anexa 

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

TOTAL

Marcel – Stelică Bejenariu

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 33 din 28.02.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Lista bunurilor aflate în administrarea Spitalului Județean de urgență ”Mavromati” Botoșani care trec din 
domeniul public al Județului Botoșani 


