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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea continuării procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 

mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6  

  

 

 

         Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 30.07.2021, 

urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr.52 din 25.02.2021 privind aprobarea 

demarării procedurilor de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 225,00 mp, situat în mun. Botoşani, 

str. Dimitrie Rallet nr.6 și a Raportului de evaluare înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

11841/13.07.2021 

analizând Referatul de aprobare nr. 12729 din 26.07.2021 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune continuarea procedurii de cumpărare a terenului în suprafață de 225,00 

mp, situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, 

Direcţiei Buget-Finanțe şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 12730 din 26.07.2021, 

 - 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 şi fonduri europene, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

 în baza prevederilor art.863 lit. d) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările 

ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin.(5) lit.a) 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 Se aprobă continuarea procedurii de achiziţionare a terenului în suprafață de 225,00 mp, 

situat în mun. Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6, înscris în Cartea funciară nr.65784 Botoşani, necesar 

funcţionării Şcolii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoşani. 

 

Art.2 Se însușește valoarea de piață pentru imobilul prevăzut la art.1 stabilită prin Raportul 

de evaluare înregistrat la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 11841/13.07.2021, întocmit de un expert 

evaluator membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, în baza 
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Contractului de prestări servicii nr.10744/2021, respectiv de 84.243 Lei, echivalentul a 17.100 Euro,  

cu o valoarea unitară de 76 Euro/mp, la un cursul valutar BNR de 4,9265 Lei/Euro. 

 

Art.3. Pretul de achizitie a imobilului – teren în suprafață de 225,00 mp, situat în mun. 

Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6, înscris în Cartea funciară nr.65784 Botoşani nu va depăși valoarea 

de 84.243 Lei.  

 

Art.4. (1) Negocierea preţului de cumpărare al imobilului, stabilirea modului în care se vor 

suporta cheltuielile legate de procedura de vânzare – cumpărare, precum și a modalității de plată a 

preţului convenit se va face de o comisie a cărei componenţă se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui 

Consiliului Judeţean Botoşani.  

  (2) Se aprobă ca din comisia de negociere să facă parte următorii consilieri judeţeni: 

 

- Dl. Birta Dorin - titular,                               - Dna. Breșug Cristina- supleant, 

- Dl. Gireadă Ionuț - titular,                               - Dl. Vrajotis Lazăr - Claudiu – supleant, 

- Dna. Marocico Floarea - titular,                   - Dl. Nazare Gheorghe – supleant, 

- Dl. Gavrilaș Doru-Costel - titular,         - Dna. Hrițcu – Lafontain Mihaela - supleant. 

 

  Art.5. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. 157 / 30.07.2021 


