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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și
Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Judeţului
Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 28.02.2022,
urmare a adresei nr. 15717 din 13.10.2020 a societății NOVA APASERV SA Botoşani,
înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 14155 din 13.10.2020, prin care solicită actualizarea
cărților funciare existente și întocmirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a
tuturor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Botoșani,
analizând Referatul de aprobare nr. 3437 din 18.02.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean
Botoșani prin care se propune aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat
de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al
Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani,
având în vedere: - documentațiile cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile care
aparțin domeniului public al județului Botoșani, întocmite de societatea BUCOVINACADASTRU
S.R.L. Suceava, Județul Suceava, cod fiscal RO32886550, transmise cu adresa nr. 8 din 16.02.2022
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3239 din 16.02.2022,
- Raportul de specialitate nr. 3438 din 18.02.2022 al Direcției Administrarea Patrimoniului,
Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice
şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,
în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, republicată, și ale art. 878 alin. (1) și 888 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, cu modificările și completările ulterioare,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „TEREN
STAŢIE EPURARE TULBURENI”, care aparține domeniului public al județului Botoșani, întocmită de
societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava, cod fiscal RO32886550,
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz. 423 din Hotărârea Consiliului Județean
Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului, conform măsurătorilor, de la
5.890 mp la 9.447 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S= 9.447 mp; mun. Botoșani, jud.
Botoșani; vecini: N- CF 66952 Botoșani, S - drum Tulbureni, E- 59053 Botoșani, V- drum”.
Art. 2 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM
ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Rezervoare APĂ Trusesti”, care aparține domeniului public

al județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul
Suceava, cod fiscal RO32886550, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Rezervoare APĂ Trusesti din
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului,
conform măsurătorilor, de la 2.800 mp la 2.540 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S = 2.540
mp; Teren aferent Rezervoarelor APĂ Trusesti, situat în intravilanul sat Trușești, com. Trușești, jud.
Botoșani; vecini: N- proprietate particulară, S - DN 29D, E- proprietate particulară și CF 52097
Trusesti, V- proprietate particulară și CF 50315 Trusesti”.
Art. 3 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM
ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație pompe Cucuteni”, care aparține domeniului public al
județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava,
cod fiscal RO32886550, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Stație pompe Cucuteni din
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului,
conform măsurătorilor, de la 1.600 mp la 1.711 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S = 1.711
mp, Stației pompe Cucuteni, situat în intravilan sat Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani; vecini: Nproprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - proprietate
particulară”.
Art. 4 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM
ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație epurare Ștefănești”, care aparține domeniului public al
județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava,
cod fiscal RO32886550, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Stație epurare Ștefănești din
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului,
conform măsurătorilor, de la 8.800 mp la 10.762 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S=
10.762 mp, Stație epurare Ștefănești, situat în intravilanul orașului Ștefănești, jud. Botoșani; vecini: NStr. Basarabiei, S- proprietăți particulare, CF 53649, 53645, 52490 Ștefănești, E - DE, V- DE”.
Art. 5 Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a bunurilor
prevăzute la art. 1 – 4, în conformitate cu Memoriile tehnice și documentațiile cadastrale anexate.
Art. 6 Președintele Consiliului Judeţean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Botoșani,
Nr.39 din 28.02.2022

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică Bejenariu

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 39 din 28.02.2022
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Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului

„TEREN STAŢIE EPURARE TULBURENI”

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 39 din 28.02.2022
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Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Rezervoare APĂ
Trusesti”,

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 39 din 28.02.2022
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Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație pompe
Cucuteni”,

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 39 din 28.02.2022
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Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație epurare
Ștefănești”

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

