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H O T Ă R Â R E 

privind trecerea din domeniul public al Județului Botoșani și administrarea Spitalului Județean de 

Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniul public al orașului Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 

mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram Iancu  nr. 2, Oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea 

Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 53602- Săveni  

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 17169 din 16.09.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani și 

administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniul public al orașului 

Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram Iancu  nr. 2, Oraș 

Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 53602- 

Săveni, 

 având în vedere:  

 - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Investiții și 

Achiziții Publice şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 17170 din 16.09.2022, 

 - 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 temeiul art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. d) şi  lit. f), alin.(5) lit.c), art. 196 alin. (1) lit.a) 

şi art. 294 alin. (2) 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 trecerea, din domeniul public al Județului Botoșani și administrarea 

Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniul public al orașului Săveni, județul 

Botoșani, a două  terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv de 42 mp, situate în str. Avram Iancu  nr. 2, 

oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 

53602- Săveni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani asupra terenurilor menționate la art. 1. 

 

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

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

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

 

Art.4. Președintele Consiliului Judeţean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina-Elena FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

  Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr. 195 din 30.09.2022 



                                             Anexa la H.C.J. Nr. 195 din 30.09.2022         

Date de identificare ale bunurilor imobile care trec din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul public al orașului Săveni 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Adresa bunului Elemente de identificare Persoana 

juridică de 

la care se 

transmite 

imobilul 

Persoana 

juridică la 

care se 

transmite 

imobilul 

1. 7.1.(0.1) Teren Orașul Săveni, str. Avram 
Iancu nr.2, județul 

Botoșani 

Teren în suprafață de 42,00 

mp, situat în parcela 

cadastrală CC nr. 1054, 

Carte funciară nr. 53602 , 

nr.cadastral 53602 

Județul 
Botoșani 

Orașul 
Săveni 

2. 7.1.(0.1) Teren Orașul Săveni, str. Avram 
Iancu nr.2, județul 

Botoșani 

Teren în suprafață de 298 

mp, situat în parcela 

cadastrală CC nr. 1054, 

Carte funciară nr.53607, 

nr.cadastral 53607 

Județul 
Botoșani 

Orașul 
Săveni 

          

 

 

            PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina-Elena FEDEROVICI        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                                   Marcel – Stelică Bejenariu 

 


