
 
            

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea de trecere a unui bun din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani 

în domeniul public al Județului Botoșani  

  

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de 13.10.2022, 

urmare a adresei Orașului Bucecea nr. 10082/10.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 18688/10.10.2022,  

analizând Referatul de aprobare nr. 18772  din 11.10.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune solicitarea de trecere a unui bun din domeniul public al Orașului Bucecea, 

județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani,  

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică Locală nr. 18773 din 11.10.2022, 

- 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 temeiul art. 173 alin.(1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 294 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

  hotărăște: 

 

Art.1 Se aprobă solicitarea de trecere a unui teren intravilan  în suprafață de 30.000 mp, înscris în 

CF 53127 Bucecea, din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al 

Județului Botoșani, conform datelor de identificare prezentate în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Preluarea imobilului se va face prin protocol, în termen de 30 zile de la data comunicării 

hotărârii Consiliului Local al Orașului Bucecea privind trecerea acestora din domeniul public al Orașului 

Bucecea  în domeniul public al Județului Botoșani.  

 

Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 EȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ: 

                     PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina Elena FEDEROVICI       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 210 din 13.10.2022 



                                 
 

 

 

                                                                                                                                     Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. 210 din 13.10.2022 

                                                                                                     

                                                                                                                

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

a unui bun care se solicită să treacă din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani  

 

 

 

 

Nr.crt. 

 

Cod de 

clasificare 

 

 

Denumire bun 

 

Adresa bunului  

 

Data 

PIF 

Persoana 

juridică de la 

care se solicită 

bunul 

Persoana 

juridică la care 

se face trecerea 

bunului 

 

Descrierea bunului care se 

transmite / Carte funciara 

 

Valoare 

inventar 

actualizată (lei) 

 

1 1.6.2. Teren intravilan Orașul Bucecea   2022 Orașul Bucecea Județul Botoșani Curți construcții 30.000,00 mp (Parcelă 

1115 mp); Carte funciară 53127, nr. 

cadastral 53127 

89.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 


