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HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani
în domeniul public al acestuia
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.04.2021,
urmare a adresei Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani nr. 14754 din 19.03.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4822 din 22.03.2021 și a adresei Unității de Asistență
Medico – Socială Sulița nr. 3184/2.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu
nr. 15088/27.10.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,
nr. 6364 / 13.04.2021, prin care se propune aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al județului
Botoșani în domeniul public al acestuia,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Buget – Finanțe
și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 6365 / 13.04.2021,
- 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. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 296 alin. (2) și
alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), 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 (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuia a
bunurilor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se declară bunuri de uz sau interes public județean bunurile prevăzute la art. 1.
Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanțe, Direcția Juridică, Administrație
Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. 99 din 21.04.2021

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
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Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 99 din 21.04.2021

Lista bunurilor care trec din domeniul privat al județului Botoșani
în domeniul public al acestuia și se declară bunuri de uz sau interes public județean

Codul de
Nr.crt.
clasificare
0

1

1

1.6.5.

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau dării în
folosinţă

Valoarea de
inventar
(lei)

Situaţia juridică actuală.
Denumire act proprietate sau alte
acte doveditoare

2

3

4

5

6

Centrală termică pe combustibil solid- actual
Magazie

Botoşani, str. I.C.Brătianu nr. 116,
Spitalul Județean de Urgență
”Mavromati” Botoșani- Secția Psihiatrie,
cu infrastructura de beton armat,
suprastructura din zidărie de cărămidă
sau bolțari, acoperiș tip terasă
necirculabilă acoperită cu carton bitumat,
regim înălțime P, Sc= Scd=279,00 mp

1993

60.076,00

Hotărârea Consiliului Județean
nr. 61/ 30.05.2011
Raport de evaluare nr. 11329/26.07.2019

Botoşani, str. I.C.Brătianu nr. 116,
Spitalul Județean de Urgență
”Mavromati” Botoșani- Secția Psihiatrie,
L= 26,70 m, l= 15,10 m, S= 403,17 m, h=
7m, structura: fundații de beton armat,
suprastructura din stâlpi prefabricați din
beton armat, închideri tip parapet din
plăci prefabricate de beton armat,
acoperiș tip ferma metalică cu învelitoare
de azbociment parțial degradat

1993

44.023,00

Hotărârea Consiliului Județean
nr. 61/ 30.05.2011
Raport de evaluare nr. 11329/26.07.2019

1983

5.178,53

Denumirea bunului

2

1.6.5.

Șopron al instalației exterioară de depozitare
și transport combustibil solid (depozit de
combustibil solid)- actual Șopron

3

1.6.2.

Crescătorie porcine - actual Magazie cu beci Sulița, U.A.M.S. Sulița, construită din
cărămidă, Sc= 34 mp,
și Cameră centrală
nr. cadastral 51913-C13

TOTAL
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Hotărârea Consiliului Județean
nr. 38/27.03.2014,
Cartea Funciară nr. 51913- Sulița

109.277,53
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