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H O T Ă R Â R E 

privind dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Dorohoi, strada Victoriei nr. 

119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în administrarea Liceului 

Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni, înscris în Cartea Funciară nr. 56873 – UAT Dorohoi 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 28.04.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 7291 din 13.04.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune aprobarea dezlipirii bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul 

Dorohoi, strada Victoriei nr. 119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, 

aflat în administrarea Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni, înscris în Cartea Funciară 

nr. 56873 – UAT Dorohoi, 

 având în vedere:  

 - Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 11727/06.04.2022 al Biroului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Botoșani, 

 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică Locală nr. 7292 din 13.04.2022, 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

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

social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,  

 - Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

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

şi de arhitectură, pretecţia mediului şi turism, 

în baza prevederilor art. 879 alin. (2) şi art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi  lit. f), alin.(5) lit.c) şi  art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa 

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

 

  h o t ă r ă ș t e: 

 

Art.1. (1) Se aprobă dezlipirea bunului imobil teren intravilan situat în Municipiul Dorohoi, 

strada Victoriei nr. 119, în suprafaţă de 38.556 mp, proprietatea publică a Judeţului Botoşani, aflat în 

administrarea Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni, înscris în Cartea Funciară nr. 56873 

– UAT Dorohoi, în 2 (două) loturi funciare distincte, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- nr. cad. 58179 - teren intravilan în suprafaţă măsurată de   8.242,00 mp - Lot 1, 
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- nr. cad. 58180 - teren intravilan în suprafaţa măsurată de 30.314,00 mp - Lot 2. 

            (2) Dreptul de administrare al  Liceului Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni 

asupra Lotului nr.2 încetează la data prezentei hotărâri, acesta urmând a fi exercitat de Consiliul Județean 

Botoșani. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Judeţean Botoșani în vederea semnării actului 

autentic de dezlipire în faţa notarului public pentru imobilul menţionat la art.1. 

Art.3. Președintele Consiliului Judeţean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

 

 

                  PREȘEDINTE,   CONTRASEMNEAZĂ: 

       Doina-Elena FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

  Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr. 90 din 28.04.2022 



         

                 CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 

    Anexa la H.C.J. nr. 90 din 28.04.2022 

 

 

 

 

 

 

                  PREȘEDINTE,   CONTRASEMNEAZĂ: 

       Doina-Elena FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

  Marcel – Stelică Bejenariu 

 


