
 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp 

situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2021, 

urmare a Procesului verbal înregistrat la Consiliului Județean Botoșani cu                          

nr. 13768/11.08.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.14147 din 

17.08.2021, prin care se propune aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 225 mp situat în 

municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, 

având în vedere: 

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

Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe nr. 14148 / 17.08.2021, 

- 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 învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement, 

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

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 52/2021 și Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 157/2021, 

 

 în conformitate cu art. 863 lit. (d) și art. 1666 alin.(1) din Codul Civil, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. f) alin. (5) lit. a) și lit. b) 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 cumpărarea terenului în suprafață de 225 mp înscris în CF 65784, situat în 

municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, jud. Botoșani, identificat conform Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 52/2021. 

 

Art.2 (1) Prețul de cumpărare al terenului prevăzut la art. 1 este de 17.100 euro. 

(2) Plata se va face în lei la cursul valutar stabilit de Banca Națională a României la data 

plății, în termen de maxim cinci zile de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare. 

(3) Taxele notariale privind cumpărarea terenului prevăzut la art. 1, vor fi suportate de 

cumpărător. 

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) vor fi suportate din bugetul Județului Botoșani. 

 

 



Art. 3 După dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului prevăzut la art. 1, acesta 

devine bun de interes public județean. 

 

Art. 4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze contractul 

de vânzare – cumpărare pentru terenul prevăzut la art. 1. 

 

 Art.5 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, 

Nr. 165 din 30.08.2021 


