
 

                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 

privind  darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în 

administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani  

 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  02.09.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16034 din 30.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani prin care se propune darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, 

în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani,  

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 16036/30.08.2022 al Direcției Administrarea Patrimoniului,  

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcţiei Buget  Finanțe, 

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

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

- 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.297 alin.(1) lit.a), art.298 lit b), art.299, art.300 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicată, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit.c), lit.d) și lit.f), alin.(4) lit.a) și alin.(5) lit.d) și art.196 alin.(1) lit. 

a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

Art.1. (1) Se aprobă darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani în 

administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, identificat conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității acesteia.  

 (2) Predarea – primirea bunurilor se va face, prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Judeţețul Botoşani și Biblioteca Județeană „Mihai 

Eminescu” Botoșani, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

            

 

            (3) În calitate de administrator, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani va avea 

drepturile și obligațiile prevăzute în art.300 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 



 

 Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                               Contrasemnează, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

               Doina-Elena FEDEROVICI                         Marcel – Stelică BEJENARIU 

 
 

 

 

Botoșani, 

Nr.179 din 02.09.2022 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                   Anexa la HCJ nr. 179 din 02.09.2022 

 

Datele de identificare ale bunului aparținând domeniului public al Județului Botoșani 
care se dă în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani 

 

Nr.crt. 
Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii 
sau dării în 

folosință 

Valoarea de 
inventar (lei) 

Situația juridică actuală. Denumire act 
proprietate sau alte acte doveditoare 

1 1.6.1. 

Imobil parter 
Casa 
Moscovici 
 

Spațiu parter 
compus din 20 
încăperi cu  
Scd =760,00 mp; 
Su=546.00 mp; 
Fundație beton, 
zidărie cărămidă; 
CF 54179; 
mun. Botoșani, 
Calea Națională nr. 
62, județul Botoșani 

2022 1.169.280,75 

Domeniul public al Județului Botosani 
conform Hotărârii Consiliului Județean 
Botoșani nr. 249/14.12.2021; 
Contractului de vânzare Casa Moscovici, 
înregistrat cu Încheierea nr.3501/17.12.2021; 
CF 54179 Botoșani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Contrasemnează, 

               PREȘEDINTE         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

   Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 


