
 
              

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani 

în domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani 
 

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

urmare a adresei nr. 17545/27.07.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.  

4073/28.07.2022, a Primăriei Municipiului Botoșani, județul Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 2979 din 

14.02.2023, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în 

domeniul public al municipiului Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe nr. 2980 din 14.02.2023, 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, privind aprobarea solicitării de 

trecere a bunului imobil situat în orașul Botoșani, având datele de identificare conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului 

Botoșani în domeniul public al orașului Botoșani; 

 în temeiul art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 294 alin.(2) 

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

h ot ă ră ș te : 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al 

municipiului Botoșani, județul Botoșani a bunului imobil „clădire administrativă” cu suprafața 

construită de 372 mp (suprafața utilă de 309,35 mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 16, descris în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Predare și primirea bunului precizat la art. 1 se va face prin protocol încheiat între 

comisiile desemnate de conducătorii celor două instituții, în termen de 30 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea 

Patrimoniului, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      CONTRASEMNEAZĂ: 

          PREȘEDINTE,                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Doina-Elena FEDEROVICI                                                 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 
 

 

Botoșani, 

Nr. 38 din 24.02.2023 



 
          ANEXA 

                                                                                                                                         la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 24.02.2023 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR CARE TREC 

DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BOTOȘANI 

ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOȚANI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 

 

Nr. crt. 
Codul de 

clasificare 

Denumirea 

imobilului  
Adresa imobilului 

Persoana juridică de la 

care se transmite imobilul 

Persoana juridică la care 

se transmite imobilul 

Date de identificare ale 

imobilului care se 

transmite 

Valoarea de 

inventar 

actualizată 

(lei) 

1. 

 
1.6.4. 

 
Clădire administrativă 

strada Mihail Kogălniceanu 
nr. 16, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

 
UAT Județul Botoșani 

 
UAT Municipiului 

Botoșani 

Imobil cu suprafața 
construită de 372 mp 

(suprafața utilă de 309,35 

mp) 

 
 

985,342.37 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

Doina-Elena FEDEROVICI                                                                   Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 


