
 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind  transmiterea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al județului  

Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, Agenției 

Naționale pentru Locuințe  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de   15.10.2021, 

urmare adreselor Agenției Naționale pentru Locuințe nr.13082 din 07.06.2021 și nr.21958 din 

23.09.2021, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 9602 din 07.06.2021 și 16361 din 

23.09.2021, precum și notei de fundamentare nr 16.465 din 27.09.2021 privind necesitatea și 

oportunitatea investiției, 

analizând Referatul de aprobare nr. 17752 din13.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului aflat în domeniul 

public al județului  Botoșani, în suprafață de 2.803 mp, situat în Botoșani, strada Ștefan cel Mare nr. 

39, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, către Agenția 

Națională pentru Locuințe, pentru construirea unor locuințe de serviciu, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr.17753/13.10.2021 al Direcției Administrarea Patrimoniului,  

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcţiei Investiţii și Achiziţii Publice, 

- 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 conformitate cu art. 1 alin. (2), art.3 alin.(1) și (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, 

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,  

în temeiul art. 87 alin. (1), alin. (5), art.173 alin. (1) lit. f) 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. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului aflat în domeniul public al județului  

Botoșani și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani, în suprafață totală 

de 2.803 mp, situat în Botoșani, strada Ștefan cel Mare nr. 39, cu nr. cadastral 65305, identificat 

conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, către Agenția Națională 

pentru Locuințe, pe durata executării lucrărilor de construire de locuințe de serviciu destinate 

închirierii.  

Art.2. Consiliul Judetean Botoșani va asigura din bugetul propriu al județului Botoșani, 

resursele necesare pentru: 



a) elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor tehnico-

edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale, precum și 

iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi în interiorul perimetrului destinat 

locuințelor de serviciu) și transmiterea la ANL în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici; 

b) execuția utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției în interiorul 

perimetrului destinat locuințelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilități, acolo unde 

este cazul. Lucrările de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze 

naturale, după caz) se realizează cu minim 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a 

locuințelor comunicat de ANL. 

Art.3. Se împuternicește Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze contractul de 

transmitere în folosință gratuită. 

 Art.4. Predarea terenului, liber de orice sarcini, se va face, pe bază de  proces verbal de către 

comisia constituită prin dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani. 

 Art.5. Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                      Doina-Elena FEDEROVICI                              Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 208 din 15.10.2021 

  
  






