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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 aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în                   

loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771-Botoșani, număr 

cadastral 58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani,                   

str. Dimitrie Rallet, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, 

imobile aparținând domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea                                             

Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.05.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 8434 din 17.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani prin care se propune aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat 

în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771- Botoșani, număr cadastral 

58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, 

nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul 

Stelian” Botoșani, 

având în vedere: 

- Referatul de admitere (Alipire imobile) al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, 

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani nr. 88344/4.11.2019, 

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

și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 8435 din 17.05.2021, 

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

privat al județului, servicii publice și agricultură; 

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

de arhitectură, protecția mediului și turism, 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social – culturale, sportive, tineret și de agrement; 

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

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

în baza prevederilor art. 879 alin. (1) și art. 880 din Legea 287/2009 privind Codul Civil,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. f), alin. (5) lit. a), 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 alipirea imobilului teren intravilan, în suprafață de 169 mp, situat în loc. 

Botoșani, str. Dimitrie Rallet, nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771- Botoșani, număr cadastral 

58771, cu imobilul teren intravilan, în suprafață de 4393 mp, situat în loc. Botoșani, str. Dimitrie Rallet, 

nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 65783- Botoșani, număr cadastral 65783, imobile aparținând 

domeniului public al județului Botoșani, aflate în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul 

Stelian” Botoșani.  

(2) Imobilul rezultat în urma alipirii, în suprafață de 4562 mp, va avea numărul cadastral 67189, 

conform Referatului de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani nr. 88344/4.11.2019. 
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 Art. 2 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze actele autentice de 

alipire, pentru imobilele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

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

hotărâri prin Direcția Administrarea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Botoșani. 

 

 

 

 

               PREȘEDINTE,                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

      Doina - Elena Federovici                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

             Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 120 din 26.05.2021 


