
  
                                                                            

                                                       

 

H O T Ă R Â R E 

privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Dezvoltarea 

serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de 

specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, 

proprietatea societății DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.02.2020, 

urmare a solicitării societății DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani înregistrată la 

Consiliul județean Botoșani cu nr. 2349 din 18.02.2020, 

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 2474 

din 20.02.2020, privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției 

„Dezvoltarea serviciilor DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente 

de specialitate” la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, 

proprietatea DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef din cadrul 

Consiliului Județean Botoșani nr. 2475 din 20.02.2020, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate; 

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

monumente istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Botoșani 

din data de 29.05.2017, precum și avizul celorlalte comisii de specialitate, 

în conformitate cu prevederile pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executărilor lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale 

art.27 alin. (1) lit. (c) și alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.839/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 612 din Codul civil, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. (f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 
Art.1. (1) Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, își exprimă acordul de 

vecinătate solicitat prin Certificatul de urbanism nr. 1020 din 23.12.2019 emis de Primăria 

municipiului Botoșani, pentru lucrările de execuție a investiției „Dezvoltarea serviciilor 

DENTSON CLINIC prin extinderea clădirii și dotarea cu echipamente de specialitate”, la 

imobilul amplasat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr.45, proprietatea societății 

DENTSON CLINIC S.R.L. Botoșani, identificat prin Cartea funciară nr. 59457 – UAT 

Botoșani. 

(2) Toate lucrările de întreținere, reparații sau schimbare a finisajelor la fațada laterală și 

posterioară a clinicii „DENTSON CLINIC”, proprietate a societății DENTSON CLINIC S.R.L. 

Botoșani, care necesită accesul pe terenul proprietatea Județului Botoșani, domeniu public, se 

vor face numai după înștiințarea și obținerea aprobării prealabile din partea Consiliului 

Județean Botoșani. 



Art.2. Acordul de vecinătate nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind obligat să obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit 

legii. 

Art.3. Se împuternicește domnul Paul-Cristian HRUȘCĂ, arhitect șef al Județului 

Botoșani, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru exprimarea acordului de 

vecinătate. 

Art.4. Direcția Arhitect șef a Consiliului Județean Botoșani și persoana nominalizată la 

art. 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 Costică MACALEȚI  Marcel-Stelică BEJENARIU 
 

 
 
 
 
 
 
 

Botoşani,            

Nr. 39 din 27.02.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


