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R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin  

domeniului privat al județului Botoșani 

 

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

 urmare a Raportului Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al județului Botoșani nr. 7466 /15.04.2022, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                           

nr.7467/15.04.2022, prin care se propune modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care 

aparțin domeniului privat al județului Botoșani,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget – Finanţe 

şi Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală nr. 7468 /15.04.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu art. 357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul 

administrativ,  

în temeiul 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  ̶ Se aprobă modificarea și completarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului 

privat al județului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 51/25.02.2021, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

a) se abrogă poziția nr. 48; 

b) se modifică următoarele poziții: 

- poziția nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”112.457,29”; 

- poziția nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”103.913,66”; 

- poziția nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”1.082.714,37”; 

- poziția nr. 15.1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”120.603,01”; 

- poziția nr. 15.2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”197.011,29”; 

- poziția nr. 15.3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”138.913,87”; 

- poziția nr. 15.4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”155.529,28”; 

- poziția nr. 15.5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”114.386,36”; 

- poziția nr. 15.6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”159.824,42”; 

- poziția nr. 15.7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”196.446,14”; 

- poziția nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”591.372,96”; 

- poziția nr. 16.1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”68.948,30”; 

- poziția nr. 16.2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”73.695,56”; 

- poziția nr. 16.3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”63.183,77”; 

- poziția nr. 16.4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”79.686,15”; 

- poziția nr. 16.5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”68.383,15”; 

- poziția nr. 16.6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”66.235,58”; 

- poziția nr. 16.7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”88.841,58”; 
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- poziția nr. 16.8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”82.398,87”; 

- poziția nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”76.973,43”; 

- poziția nr. 17.1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”76.973,43”; 

- poziția nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”149.086,57”; 

- poziția nr. 18.1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”76.973,43”; 

- poziția nr. 18.2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”72.113,14”; 

- poziția nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”16.512,55”; 

- poziția nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”40.934,18”; 

- poziția nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”150,87”; 

- poziția nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”155.731,26”; 

- poziția nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”317.591,05”; 

- poziția nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”9.417,59”; 

- poziția nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”9.113,81”; 

- poziția nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”5.012,59”; 

- poziția nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”13.215,01”; 

- poziția nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”9.113,81”; 

- poziția nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”2.372,71”; 

- poziția nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”2.667,94”; 

- poziția nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”208.661,58”; 

- poziția nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”1.574.846,68”; 

- poziția nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”20.547,10”; 

- poziția nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”208.661,58”; 

- poziția nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”36.500,81”; 

- poziția nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”25.491,05”; 

c) după poziția nr. 106, se introduc 15 noi poziții, respectiv nr. 107-121, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  ̶ Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanțe și Direcția Juridică, Administrație 

Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 
              PREȘEDINTE,                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                        Marcel – Stelică Bejenariu 
 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 91 din 28.04.2022 



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

107 1.5.12. Magazie 

Botoşani, str. Marchian nr. 11, regim de 
înălțime -parter, construcţie cu centură 
din beton armat, pereţi şi acoperiş din 
tablă neagră ondulată, Sc= 394,71 mp, 
nr. cadastral 52936-C9

1978 36.000,00
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                   
CF 52936 mun. Botoșani                 

108 1.6.2.
Pavilion C1, C2 Arhivă și Magazie (fost 
Pavilion C1, C2 laborator, sterilizare)

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Contagioase, clădire 
veche cu fundaţie din piatră brută, cu un 
singur nivel, pereţi din zidărie de 
cărămidă, tavanele din stufit, acoperită cu 
ţiglă, Sc= 272,53 mp, nr. cadastral 65306-
C4

1890 256.201,94
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                               
CF65306 mun. Botoșani

109 1.6.4. Cabină poartă

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Contagioase, 
construcţie cu un singur nivel, cu fundaţie 
din piatră brută, pereţi din zidărie de 
cărămidă, tavan cu stufit, Sc= 36,18 mp, 
nr. cadastral 65306-C7

1945 16.572,32
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                          
CF65306 mun. Botoșani

110 1.6.4. Cameră clorinare

Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 39,  
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Contagioase, cu pereţii 
din cărămidă şi acoperiş tip terasă, Sc = 
47,15 mp, nr. cadastral 65306-C6

1979 18.178,14

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               
nr. 10/27.01.2022,                                       

Proces verbal reevaluare nr. 1085/17.01.2022                                        
CF65306 mun. Botoșani

111 1.6.2. Depozit materiale (fost Crematoriu deşeuri) 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Pediatrie, Sc= 113,00 
mp, clădire din cărămidă, nr. cadastral 
50920-C3

1962 6.168,12
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                      
CF 50920 mun. Botoșani

Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 91 din 28.04.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Botoşani 
COMPLETĂRI la INVENTARUL
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

112 1.3.1 Garaj auto

 Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Pediatrie, Sc= 71,00 mp, 
clădire din cărămidă, nr. cadastral 50920-
C5

1962 20.478,77
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                      
CF 50920 mun. Botoșani

113 1.5.12.
Magazie materiale + Atelier (fostă Magazie 
materiale)

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Pediatrie, Sc = 165,00 
mp, clădire din cărămidă, acoperită cu 
tablă, nr. cadastral 50920-C6

1974 65.604,12
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                          
CF 50920 mun. Botoșani

114 1.5.5. Beci carburanţi şi lubrefianţi

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 12, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Pediatrie, Sc = 25 mp, 
clădire din cărămidă, nr. cadastral 50920-
C8

1962 33.804,91
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                     
CF 50920 mun. Botoșani

115 1.6.2. Clădire pavilion D

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Psihiatrie, Sc=  577,00 
mp, construcţie din cărămidă pe fundaţie 
de beton, acoperită cu tablă şi ţiglă, regim 
înălțime: parter, nr. cadastral 50959-C4

1978 766.244,60
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                              
CF 50959 mun. Botoșani

116 1.5.3. Bordei legume semiîngropat

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Psihiatrie, Sc=  498,00 
mp, construcţie cu fundaţii şi acoperiş din 
beton, nr. cadastral 50959-C9                        

1978 51.902,49
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                              
CF 50959 mun. Botoșani

117 1.5.5. Bordei carburanţi

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Psihiatrie, Sc= 58,00 
mp, construcţie folosită ca seră, acoperiş 
sticlă, nr. cadastral 50959-C10

1978 45.884,81
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                                                 
CF 50959 mun. Botoșani

118 1.5.12. Baracă metalică

Botoşani, str. I. C. Brătianu nr. 116, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani- Secția Psihiatrie, Sc= 208,00 
mp, construcţie din deşeuri metalice pe 
fundaţie de beton, acoperită cu tablă, nr. 
cadastral 50959-C11

1984 38.782,71
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 10/27.01.2022,                                            
CF 50959 mun. Botoșani
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Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă

Valoarea de 
inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  
Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

119 1.5.3 Beci cu copertină

Botoşani, str. Marchian nr. 11, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani, construcție îngropată, din beton 
prefabricat, cu copertină învelită cu 
azbociment, Sc = 131,14 mp, nr. 
cadastral 52936-C10

1981 54.000,00
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 33/28.02.2022,                                                             
CF 52936 mun. Botoșani                 

120 1.1.2. Cabină poartă nr. 1

Botoşani, str. Marchian nr. 11, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă "Mavromati" 
Botoşani, amplasată la intrarea din str. 
Marchian nr. 11, construită din zidărie de 
cărămidă, acoperiş tip terasă, Sc = 11,55 
mp, nr. cadastral 52936-C18

1981 6.600,00
Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                               

nr. 63/28.03.2022,                                                            
CF 52936 mun. Botoșani                 

121 1.6.2 Cabinet medical și teren aferent 

Botoșani, Str. Marchian, nr. 9, etaj 2 al 
Policlinicii Stomatologice, ap. 26, compus 
din:                                                   - 
două camere cu Sc=32,57 mp și Su= 
25,65 mp;                                                                
- cotă indiviză de 1/8 din părțile de 
folosință comună (magazie, laborator 
turnare, laborator lustruire și sablare, hol 
și grup sanitar) cu Sc=24,01 mp;                
- cota indiviză din terenul de sub 
construcții (în suprafață totală de 298,17 
mp) cu  S=18,44 mp din care: 10,86 mp 
aferent celor 2 camere, iar 7,58 mp 
aferent spațiilor comune;                                     
- cota indiviză din terenul liber de 
construcții (în suprafață totală de 589,53 
mp) cu  S=18,85 mp din care: 10,61 mp 
aferent celor 2 camere, iar 8,24 mp 
aferent spațiilor comune;                                     
nr. cadastrale: 50414, 50414-C1-U65, 
50414-C1-U60, 50414-C1-U63, 50414-C1-
U64, 50414-C1-U69, 50414-C1-U70

2022             
1968

98.544,31

Sentința civilă a Judecătoriei Botoșani                                  
nr. 3928/20.12.2021,                                      

Proces verbal nr. 6241/30.03.2022,             
Cartea Funciară nr.  50414-Botoșani,                 

Cartea Funciară nr.  50414-C1-U65-Botoșani,                               
Cartea Funciară nr.  50414-C1-U60-Botoșani,                
Cartea Funciară nr.  50414-C1-U63-Botoșani,                 
Cartea Funciară nr.  50414-C1-U64-Botoșani,                
Cartea Funciară nr.  50414-C1-U69-Botoșani,                
Cartea Funciară nr.  50414-C1-U70-Botoșani

1.514.967,24

            PREȘEDINTE,                        
       Doina – Elena Federovici                 

TOTAL 

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Marcel – Stelică Bejenariu
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