
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, 

prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a 

Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  

 Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani” 

 

            Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.05.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 10013 din 26.05.2022 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, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ” Reabilitare și modernizare spaţii școlare la 

Şcoala Profesională  Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul 

Botoșani”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr.  10014 din 26.05.2022 al Direcţiei Investiţii, 

Achiziţii Publice, Direcției Administrarea Patrimoniului, Şcolii Profesionale  Specială Sfântul Stelian 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. a) 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, strada Nicolae Iorga, nr. 39C, județul Botoșani, aflat în proprietatea publică a Județului 

Botoșani și în administrarea Şcolii Profesionale  Specială Sfântul Stelian, compus din teren în suprafață de  

4.787mp și  construcţie C1 de tip P + 1E în suprafață construită de Sc = 1850,00 mp și suprafaţă construită 

desfăşurată de Scd= 3464,45 mp,   conform PAD prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, identificat potrivit Cărții funciare nr. 69113 și nr. cadastral 69113, 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 

” Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae 

Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani. 

Art.2.  (1) Amplasamentul prevazut la art 1. se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 



(2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de predare sau 

ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului unitatea admnistrativ-teritorială 

Județul Botoșani, CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii 

culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese, când prin 

neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale 

“CNI”-SA.    

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea admnistrativ teritorială Județul Botoșani a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art.4. Unitatea admnistrativ-teritorială Județul Botoșani se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 

Art.5. Unitatea admnistrativ-teritorială Județul Botoșani, se obligă ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şă să asigure mentenanța pe o 

perioadă de minim 15 ani. 

Art.6.  Se abroga Hotărârea Consiliului Județean  nr. 44 din data de 28.02.2022. 

Art.7. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Şcoala Profesională  Specială Sfântul Stelian, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  

hotărâri. 

 

 

 

 PREȘEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ: 

 DOINA ELENA FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 Botoşani,  

 Nr. 120 din 27.05.2022 
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PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DETALIU 

teren, proprietatea publică a Județului Botoșani, necesar executării obiectivului de investiţii 

”Reabilitare și modernizare spaţii școlare la Şcoala Profesională  Specială Sfântul Stelian”, str. Nicolae 

Iorga, nr. 39C, municipiul Botoşani, județul Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ: 

 DOINA ELENA FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 




