
 
          

 

   H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de construire/desființare de către 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea realizării unor investiții de 

interes județean 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 24.02.2023, 

urmare a adresei Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 1829/30.01.2023, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 2373 din 

06.02.2023, prin care se propune eliberarea acordului proprietarului pentru obținerea autorizațiilor de 

construire/desființare de către Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în vederea realizării 

unor investiții de interes județean, 

având în vedere:  Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și 

Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 2374 din 06.02.2023, 

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

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumentelor 

istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

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

în conformitate cu art. 868 alin. (2) Codul Civil și art. 300 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h ot ă ră ș t e : 

 

 Art.1 Județul Botoșani, prin Consiliului Județean Botoșani, își exprimă acordul pentru obținerea 

autorizațiilor de construire/desființare de către Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

pentru clădiri și terenuri care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea 

Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în vederea realizării următoarelor investiții de 

interes județean: 
 

- „CONSTRUIRE LABORATOR RADIOTERAPIE, str. MARCHIAN NR. 11 – faza SF și 

DESFIINȚARE MAGAZIE CORP CAD 52936 - C9”; 

- „RK SPĂLĂTORIE OBSTRETICĂ – GINECOLOGIE – faza DTAC”; 

- „DEVIERE ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII 

AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE ȘI A SPITALIZĂRII DE ZI – proiectare și execuție”; 



 

- „MODERNIZARE ÎMPREJMUIRE SPITALUL DE URGENȚĂ „MAVROMATI” BOTOȘANI 

din str. Marchian nr.11 – FAZA DALI”; 

- DESFIINȚARE ȘARPANTĂ ȘI REABILITARE ENERGETICĂ HIDROIZOLAȚEI TERASĂ 

CLĂDIRE 8 APARTAMENTE – SECȚIA PSIHIATRIE”; 

- „EFICENTIZARE ENERGETICĂ CORP ABC Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, str. Marchian nr.11 – faza DALI”. 

 

Art.2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ: 

      PREȘEDINTE,               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Doina-Elena FEDEROVICI               Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 35 din 24.02.2023 


