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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru efectuarea unor lucrări, în 

vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav nr.17A, în municipiul 

Botoșani” - CF 61696 Botoșani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de 17.03.2022, 

urmare a adreselor nr. 6022 din 07.03.2022 și nr. 6721 din 14.03.2022 ale Primăriei 

Municipiului Botoșani, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4597 din 07.03.2022 și 

nr. 5068 din 14.03.2022 precum și a adreselor nr. 12441 din 10.03.2022 și nr. 13318 din 

15.03.2022 ale Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, înregistrate la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 4855 din 10.03.2022 și nr. 5199  din 15.03.2022 

analizând Referatul de aprobare nr. 5300 din 16.03.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani, prin care se propune acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere 

pentru efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din 

str. Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică Locală nr. 5301 din 16.03.2022, 

 - 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, parteneriate şi fonduri 

europene, 

 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, pretecţia mediului şi turism, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

în conformitate cu prevederile art. 622 alin. (1) și art. 862 alin. (1) din Codul civil din 

2009, republicat,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (6) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru 

efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. 

Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”, pe terenul aflat în domeniul public al județului Botoșani,  

înscris în CF nr. 50104 Botoșani, pe o rută cu acces direct la terenul destinat amenajării zonei de 

recreere din str. Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani, număr cadastral 61696. 

(2) Traseul aprobat la alin. (1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(3) Datele tehnice privind desfășurarea lucrărilor:  

- pentru circulația mijloacelor auto se va utiliza accesul betonat existent în lungine de 130 ml, 

- intervalul orar propus este 09.00 - 16.00 cu o frecvență de cel mult un utilaj pe oră,  

- durata maxima estimată pentru efectuarea lucrărilor este martie 2023, 

- utilaje și mașini folosite: autoutilitară, autobasculantă, buldoexcavator și autobetonieră, 
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- tonajul maxim al utilajelor și mașinilor folosite este cuprins între 3,5 tone și 26 de tone.  

(4) În incinta unității sanitare nu se permite: depozitarea materialelor de construcții, a 

deșeurilor din demolări, a utilajelor sau autospecialelor. 

(5) Beneficiarul va urmări respectarea programului de lucru din șantier, tonajul utilajelor, 

frecvența și intervalul orar de lucru aprobat. 

(6) Beneficiarul și prestatorul nu va perturba în niciun fel activitatea unității sanitare șau 

activitățile conexe actului medical. 

 

Art.2 După finalizarea lucrărilor, Municipiului Botoșani va efectua pe cheltuiala proprie, 

lucrările de refacere a bunurilor afectate, asigurând aducerea terenului și a bunurilor la forma 

inițială. 

 

Art.3 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în calitate de administrator, 

urmărește pe toată perioada desfășurării lucrărilor respectarea prevederilor art.1 și ducerea la 

îndeplinire a prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre la terminarea lucrărilor. 

 

Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 PREȘEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

            PREȘEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Doina Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr. 60 din 17.03.2022 



 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani                                                                                                                Anexa la Hotărârea nr. 60 din 17.03.2022 

                                CONTRASEMNEAZĂ: 

           PREȘEDINTE,                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
  Doina Elena FEDEROVICI                                             Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 
 


