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H O T Ă R Â R E 

privind dezmembrarea bunului imobil teren intravilan înscris în Cartea funciară nr. 50914 

–UAT Leorda,  aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani şi administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, în concordanţă cu Planul de 

restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019 
  

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 17.12.2020, 

analizând Referatul de aprobare nr. 18206  din 10.12.2020 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune aprobarea dezmembrării bunului imobil teren intravilan, în suprafaţă de 

20.486 mp situat în Comuna Leorda, jud. Botoşani, aflat în proprietate publică a Judeţului Botoşani şi  

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, în concordanţă 

cu Planul de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială Leorda, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019,  

având în vedere:  

 - Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 83219/20.11.2020 al Biroului de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Botoșani, 

 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget-

Finanțe şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 18207 din 10.12.2020, 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

 - Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,  

 - Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, pretecţia mediului şi turism, 

în baza prevederilor art. 879 alin. (2) şi art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) şi f), alin.(5) lit.b) şi  art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

  h o t ă r ă ș t e: 

 

Art.1. (1) Se aprobă dezmembrarea bunului imobil teren intravilan, în suprafaţă de 20.486 mp, 

situat în intravilanul Comunei Leorda, jud. Botoşani, aflat în proprietatea publică a Judeţului Botoşani 

şi  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, înscris în 
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Cartea Funciară nr.50914 a UAT Botoșani, în 2(două) loturi distincte, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- nr. cad. 51539 - teren intravilan în suprafaţă măsurată de 17.251,00 mp - Lot 1, 

- nr. cad. 51540 - teren intravilan în suprafaţa măsurată de 3.235,00 mp - Lot 2, 

 (2) Loturile de teren (Lot 1 şi Lot 2) şi clădirile aferente rămân în domeniul public al Judeţului 

Botoşani şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, fiind 

destinate punerii în aplicare a Planului de restructurare a Centrului de îngrijire şi asistenţă socială 

Leorda, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.209 din 19.12.2019. 

 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Judeţean Botoșani în vederea semnării actelor 

autentice de dezmembrare în faţa notarului public, pentru imobilele menţionate la art.1. 

 

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

hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

        DOINA ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr. 153 din 17.12.2020 



CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI              ANEXA 

                           la Hotărârea nr. 153 din 17.12.2020 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 

        DOINA ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel - Stelică Bejenariu 


