
  
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „PAVILION NOU 

DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST 

CONTROL NR. 2 LA PENITENCIARUL BOTOȘANI”, la imobilul situat în municipiul 

Botoșani, str. I. C. Brătianu nr.118, identificat prin Cartea funciară nr. 56225 – UAT Botoșani 

 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 10.10.2022, 

urmare a solicitării Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Botoșani 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.17410 din 20.09.2022, 

analizând Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 18509 

din 06.10.2022, privind exprimarea acordului de vecinătate în vederea derulării investiției „Pavilion 

nou de detenție (C) cu 80 locuri de cazare, punct primire deținuți și post control nr.2 - Penitenciarul 

Botoșani” la imobilul situat în municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu  nr.118, identificat prin 

Cartea funciară nr. 56225 – UAT Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani nr. 18510 din 06.10.2022, 

- Acordul Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” nr. 18296 din 04.10.2022 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

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

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

în conformitate cu prevederile art. 612 din Codul civil, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. (f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art.1. (1) Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, își exprimă acordul de 

vecinătate solicitat de către Penitenciarul Botoșani în vederea obținerii autorizației de 

construire/desființare pentru obiectivul de investiții ,,PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 

LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR.2 -

PENITENCIARUL BOTOȘANI, la imobilul amplasat în municipiul Botoșani, str. I. C. Brătianu, 

nr.118, județul  Botoșani, identificat prin Cartea funciară nr. 56225– UAT Botoșani, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Acordul prevăzut la alin. (1) este condiționat de asigurarea unei împrejmuiri provizorii la 

distanța de 2 m față de limita de proprietate, pe durata de execuție a lucrărilor de construire, 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Acordul de vecinătate nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind obligat să obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii. 



Art.3. Se împuternicește domnul Paul-Cristian HRUȘCĂ, arhitect șef al Județului Botoșani, 

să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru exprimarea acordului de vecinătate. 

Art.4. Direcția Arhitect șef a Consiliului Județean Botoșani și persoana nominalizată la art. 

3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI  Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,            

Nr. 209 din 10.10.2022 



CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

PREȘEDINTE,

Doina - Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel - Stelică BEJENARIU

LEGENDĂ

imprejmuire propusă

Contrasemneaza

Anexa nr.1 la HCJ nr. 209 din 10.10.2022



2,0 m

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

PREȘEDINTE,

Doina - Elena FEDEROVICI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Marcel - Stelică BEJENARIU

LEGENDĂ

imprejmuire definitivă propusă

din beton armat, H = 6,0 m

imprejmuire provizorie propusă

din plasă bordurată, H = 2,0 m

Contrasemneaza

Anexa nr.2 la HCJ nr. 209 din 10.10.2022


