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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 atestarea unor modificări ale inventarului bunurilor care aparțin domeniului  

public al județului Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 30.07.2021, 

 urmare a Raportului Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al județului Botoșani, numită prin Dispoziția Consiliului Județean Botoșani nr. 231/16.11.2020, 

nr. 9194 / 31.05.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                         

nr. 9195 / 31.05.2021,  

având în vedere: 

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

și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, nr. 9196 / 31.05.2021, 

- 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, 

- Anexa nr. 1 la 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,  

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 82/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al județului Botoșani, cu modificările și completările ulterioare,  

 în conformitate cu art. 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 

municipiilor și al județelor, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 607 

alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1  ̶ Se atestă modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului 

Botoșani atestat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, după cum urmează: 

I. Se elimină următoarele sintagme din titlurile subanexelor la Anexa nr. 1, după cum urmează: 

- La anexa nr.1: ”aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.1: ”Anexa nr. 1.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Școlii de Arte și Meserii ”Ion Pillat” Dorohoi -Învățământ 

special”; 

- La anexa nr. 1.2: ”Anexa nr. 1.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.3: ”Anexa nr. 1.3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.4: ”Anexa nr. 1.4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Muzeului Județean Botoșani”; 
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- La anexa nr. 1.5: ”Anexa nr. 1.5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.6: ” Anexa nr. 1.6. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, concesionate către S.C. ”NOVA APASERV” S.A. Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.7: ”Anexa nr. 1.7. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Adășeni”; 

- La anexa nr. 1.8: ”Anexa nr. 1.8. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Coțușca; 

- La anexa nr. 1.9: ”Anexa nr. 1.9. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.10: ”Anexa nr. 1.10. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.11: ”Anexa nr. 1.11. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Grupului Școlar ”Alexandru Vlahuță” Șendriceni”; 

- La anexa nr. 1.12: ”Anexa nr. 1.12. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi”; 

- La anexa nr. 1.13: ”Anexa nr. 1.13. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Vârfu Câmpului”; 

- La anexa nr. 1.14: ”Anexa nr. 1.14. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Județului Botoșani; 

- La anexa nr. 1.15: ”Anexa nr. 1.15. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Spitalului de Copii Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.16: ”Anexa nr. 1.16. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.17: ”Anexa nr. 1.17. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, care trec din administrarea Consiliului Județean Botoșani în administrarea Spitalului de 

Psihiatrie Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.18: ”Anexa nr. 1.18. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.19: ”Anexa nr. 1.19. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani”; 

- La anexa nr. 1.20: ”Anexa nr. 1.20. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga”; 

- La anexa nr. 1.21: ”Anexa nr. 1.21. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico-Sociale Suharău”; 

- La anexa nr. 1.22: ”Anexa nr. 1.22. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico-Sociale Mihăileni”; 

- La anexa nr. 1.23: ”Anexa nr. 1.23. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico-Sociale Sulița”; 

- La anexa nr. 1.24: ”Anexa nr. 1.24. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Vorona”; 

- La anexa nr. 1.25: ”Anexa nr. 1.25. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Săveni”; 

- La anexa nr. 1.26: ”Anexa nr. 1.26. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Botoșani, aflate în administrarea Memorialului Ipotești-Centrul Național de Studii Mihai 

Eminescu”. 

II. Se renumerotează pozițiile bunurilor cuprinse în anexa nr. 1, după cum urmează: 

- pozițiile nr. 1-28 din anexa nr. 1.1 vor deveni pozițiile nr. 22-49 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-98 din anexa nr. 1.2 vor deveni pozițiile nr. 50-147 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-11 din anexa nr. 1.3, de la Sediu administrativ, vor deveni pozițiile nr. 148-158 din 

anexa nr. 1; 
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- pozițiile nr. 1-2 din anexa nr. 1.3, de la Complexul de servicii pentru copilul cu dizabilități ”Sf. 

Spiridon” Botoșani, vor deveni pozițiile nr. 159-160 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-2 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de Plasament Elena Doamna Botoșani, vor deveni 

pozițiile nr. 161-162 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-14 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de Plasament Prietenia Botoșani, vor deveni 

pozițiile nr. 163-176 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-5 din anexa nr. 1.3, de la Fostul Centru de Plasament Sf. Stelian Botoșani, vor deveni 

pozițiile nr. 177-181 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-5 din anexa nr. 1.3, de la Complex de apartamente Casa mea și Floare de Colț 

Dorohoi, vor deveni pozițiile nr. 182-186 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-13 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de Plasament Sf. Nicolae Trușești, vor deveni 

pozițiile nr. 187-199 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-23 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de Plasament Speranța Pomârla, vor deveni 

pozițiile nr. 200-222 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-6 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire tip familial Sf. Ioan Bucecea, vor deveni 

pozițiile nr. 223-228 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-9 din anexa nr. 1.3, de la Centrul maternal și Centrul de zi Botoșani, vor deveni 

pozițiile nr. 229-237 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-10 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire și asistență socială Dorohoi, vor deveni 

pozițiile nr. 238-247 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-34 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire și asistență socială Adășeni, vor deveni 

pozițiile nr. 248-281 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-26 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire și asistență socială Ionășeni, vor deveni 

pozițiile nr. 282-307 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-12 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire și asistență socială Dersca, vor deveni 

pozițiile nr. 308-319 din anexa nr.1; 

- pozițiile nr. 1-28 din anexa nr. 1.3, de la Centrul de îngrijire și asistență socială Leorda, vor deveni 

pozițiile nr. 320-347 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-17 din anexa nr. 1.3, de la Complex apartamente ”Casa mea” Dorohoi, vor deveni 

pozițiile nr. 348-364 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-14 din anexa nr. 1.3, de la Complex apartamente ”Floare de Colț” Dorohoi, vor 

deveni pozițiile nr. 365-378 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-5 din anexa nr. 1.3, de la Complex apartamente ”Cireșarii” Dorohoi, vor deveni 

pozițiile nr. 379-383 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-18 din anexa nr. 1.3, de la Bunuri preluate de la Școala de Arte și Meserii ”Ion Pillat” 

Dorohoi- Învățământ special, vor deveni pozițiile nr. 384-401 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-31 din anexa nr. 1.4 vor deveni pozițiile nr. 402-432 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-3 din anexa nr. 1.5 vor deveni pozițiile nr. 433-435 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-508 din anexa nr. 1.6 vor deveni pozițiile nr. 436-943 din anexa nr. 1; 

- poziția nr. 1 din anexa nr. 1.7 va deveni poziția nr. 944 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-2 din anexa nr. 1.8 vor deveni pozițiile nr. 945-946 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-4 din anexa nr. 1.9 vor deveni pozițiile nr. 947-950 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-6 din anexa nr. 1.10 vor deveni pozițiile nr. 951-956 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-11 din anexa nr. 1.11 vor deveni pozițiile nr. 957-967 din anexa nr. 1; 

- poziția nr. 1 din anexa nr. 1.12 va deveni poziția nr. 968 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-2 din anexa nr. 1.13 vor deveni pozițiile nr. 969-970 din anexa nr. 1; 

- poziția nr. 1 din anexa nr. 1.14 va deveni poziția nr. 971 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-14 din anexa nr. 1.15 vor deveni pozițiile nr. 972-985 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-3 din anexa nr. 1.16 vor deveni pozițiile nr. 986-988 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-35 din anexa nr. 1.17 vor deveni pozițiile nr. 989-1023 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-39 din anexa nr. 1.18 vor deveni pozițiile nr. 1024-1062 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-4 din anexa nr. 1.19 vor deveni pozițiile nr. 1063-1066 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-9 din anexa nr. 1.20 vor deveni pozițiile nr. 1067-1075 din anexa nr. 1; 
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- pozițiile nr. 1-12 din anexa nr. 1.21 vor deveni pozițiile nr. 1076-1087 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-7 din anexa nr. 1.22 vor deveni pozițiile nr. 1088-1094 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-17 din anexa nr. 1.23 vor deveni pozițiile nr. 1095-1111 din anexa nr. 1; 

- poziția nr. 1 din anexa nr. 1.24 va deveni poziția nr. 1112 din anexa nr.1; 

- pozițiile nr. 1-9 din anexa nr. 1.25 vor deveni pozițiile nr. 1113-1121 din anexa nr. 1; 

- pozițiile nr. 1-15 din anexa nr. 1.26 vor deveni pozițiile nr. 1122-1136 din anexa nr. 1. 

 

Art. 2  ̶ Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin Direcţia Administrarea Patrimoniului, Direcţia Buget – Finanţe, Direcţia Juridică, Administraţie 

Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 
             PREȘEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ: 

     Doina – Elena Federovici                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                    Marcel – Stelică Bejenariu 
 

 

 
 

 

 
Botoşani, 

Nr. 147 din 30.07.2021 


