HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei,
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică
a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati,
municipiul Botoșani, județul Botoșani"

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.04.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 6685 din 16.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean privind
predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență
Mavromati , municipiul Botoșani, județul Botoțani",
având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 6686 din 16.04.2021 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii
Publice, Direcției Administrarea Patrimoniului, Spitalului Județean de Urgență Mavromati și al Direcției Juridice,
Administrație Publică Locală,
- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de
arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului, servicii publice şi agricultură,
în conformitate cu prevederile: - Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale
de Investiții „C.N.I.” – S.A, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii 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 temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), f), alin. (5) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania
Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren, situat în municipiul Botoșani,
str. Marchian nr. 11, județul Botoșani, aflat în proprietatea publică a Județului Botoșani și în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Mavromati Botoșani, teren în suprafață construită de 1937,20 mp, din totalul de 26.761 mp,
conform PAD prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, identificat potrivit Cărții funciare
nr. 52936 și nr. topo 52936, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de
Investiții “C.N.I” S.A. a obiectivului de investiții „Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul
Județean de Urgență Mavromati , municipiul Botoșani, județul Botoșani".

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în
vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Județean Botoșani a cheltuielilor pentru racordurile
la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4. Consiliul Județean Botoșani se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru
depozitarea și organizarea șantierului.
Art.5. Consiliul Județean Botoșani, se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să
menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Art.6. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, și
Spitalul Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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