
 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind declararea unor bunuri de interes public județean și aprobarea trecerii unui bun din 

domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea 

din funcțiune în vederea casării 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2020, 

 urmare a adresei Liceului Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni                                     

nr. 10052/21.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 15865/21.10.2019, a adresei 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani nr. 25225/25.10.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16292/28.10.2019, a Procesului verbal al Comisiei 

centrale de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului 

Botoșani, pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 19902/23.12.2019 și a adresei Unității de Asistență 

Medico - Socială ”Dr. Elena Popovici”- Flămânzi nr. 173/04.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 1686/04.02.2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu 

nr. 9485 din 16.07.2020, prin care se propune declararea unor bunuri de interes public județean și 

aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului 

Botoșani pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 9486 din 16.07.2020, 

- 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 și parteneriate, 

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 în baza art. 286 alin. (3), art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul 

administrativ, a art. 2 și art. 4 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 

din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al 

unităților administrativ-teritoriale, 

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 ş t e: 

 

Art. 1 Se declară bunuri de interes public județean bunurile cuprinse în Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

Județului Botoșani a unui bun aflat în administrarea Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” 

Șendriceni, cuprins în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru scoaterea din 

funcțiune în vederea casării. 



 

 

 Art. 3 (1) Se mandatează Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni, ca în numele 

Județului Botoșani, să efectueze procedurile legate de casarea bunului prevăzut în Anexa nr. 2 și 

valorificarea materialelor rezultate în urma casării. 

  (2) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după 

deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 

  (3) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin. (1) și alin. 

(2), Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni va comunica Consiliului Județean Botoșani 

documentele justificative. 

  (4) Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni își va actualiza în mod 

corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanţe, Direcția Juridică, 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate și Liceul Tehnologic ”Alexandru 

Vlahuță” Șendriceni. 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

           Costică Macaleți                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 95 din 29.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                    

(mii lei)         

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.1.5.1. Parc de joacă pentru copii

Botoșani, str. I.C. Brătianu, nr. 59, în 

incinta Complexului de case de tip familial 

”Sf. Mina” Botoșani apartinând 

D.G.A.S.P.C. Botoșani, format din: - 120 

mp pavele de cauciuc, - 44 ml bordură de 

lemn, -1 buc. complex de joacă format din 

turnuri, podețe fixe/mobile, rampă de 

urcare, scări, tobogane deschise/tubulare, 

cățărătoare, etc., - 3 buc. leagăne cu 

scaune, - 2 buc. balansoare de lemn, - 2 

buc. balansoare pe arc, -6 buc. bănci de 

agrement, -1 buc. groapă de nisip 3x2m, -

2 buc. măsuțe cu băncuțe.

2019 57,136.66

Contract de furnizare                                                                             

nr. 19445/21.08.2019,                               

Proces verbal de recepție a produselor                

nr. 153/25.09.2019, înregistrat la 

D.G.A.S.P.C. Botoșani cu                                                                            

nr. 22606/26.09.2019                                            

2 1.6.3.2 Împrejmuire

Flămânzi, str. Spitalului, nr. 22, în incinta 

U.A.M.S. Flămânzi, L=324 m, fundație din 

beton (40 cm adâncime și 20 cm deasupra 

solului, lățimea de 25 cm), stâlpi de 

susținere din țeavă pătrată (4 cmx 4 cm), 

rame din plase sudate de 4 mm (200 

cmx170 cm)  

2019 74,768.41

Contract de lucrări                                                 

nr. 859/20.05.2019,                               

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 1640/10.09.2019                              

131,905.07

  PREȘEDINTE, 

 Costică Macaleți

                 

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr. 95 din 29.07.2020

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                  Anexa nr. 1

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marcel - Stelică Bejenariu

TOTAL

LISTA

bunurilor care se declară de interes public județean



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

sau dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar          

Situaţia juridică actuală. 

Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.8. Bazin de înot

S. V. Staţia Peco N. E. Autogară– Centrul 

de Plasament “Mugurelul”  – Dorohoi, b-dul 

Victoriei, nr. 119

1972 0.35

Domeniul public al Judetului Botosani 

conform                                                  

Legii nr. 1/2011,                                            

H.C.J. nr. 13/13.02.2003,                                                 

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                

H.G. 971/2002

0.35

  PREȘEDINTE, 

 Costică Macaleți

                 

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr. 95 din 29.07.2020

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                 Anexa nr. 2

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

Marcel - Stelică Bejenariu

TOTAL

BUNUL

care trece din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al județului Botoșani pentru scoaterea 

din funcțiune în vederea casării

Administrator: Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni


