
 
 

     
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani 

în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.07.2022, 

urmare a adreselor înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 115/04.01.2022, nr. 

2134/01.02.2022 și nr. 13066/14.07.2022 ale Primăriei Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 13351 /19.07 

2022, prin care se propune trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe nr. 13353/19.07.2022, 

- 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, monumentelor istorice 

și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate, 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Dorohoi nr. 11/27.01.2022, privind solicitarea către 

Consiliul Județean Botoșani a aprobării trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, a imobilului – tren în suprafață de 13.893 mp și 17 construcții, înscris în 

CF nr. 50427 situat în raza administrativ – teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, în 

conformitate cu prevederile ar. 294 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

 în conformitate cu art. 87 alin. (5), art. 294 alin. (2), (4), (6), art. 301 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h ot ă ră ș te : 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al 

Municipiului Dorohoi, jud. Botoșani a imobilului înscris în CF nr. 50427, situat în raza administrativ – 

teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, identificat conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi asupra imobilului menționat la art. 1. 

 

Art. 3 Predarea - primirea imobilului precizat la art. 1 se va face prin protocol încheiat între 

comisiile desemnate de președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul Municipiului 

Dorohoi, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

               Contrasemnează, 

     PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoșani, 
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             Contrasemnează, 

     PREȘEDINTE             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
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