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R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
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Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 
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H O T Ă R Â R E 

privind atestarea modificării poziției nr. 1 ”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp” din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

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

 urmare a Raportului Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al județului Botoșani, numită prin Dispoziția Consiliului Județean Botoșani nr. 231/16.11.2020,    

nr. 18866 din 12.10.2022, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                    

nr. 18870 din 12.10.2022, prin care se propune atestarea unor modificări și completări ale inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget – Finanţe 

şi Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, nr. 18871 din 12.10.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2002, privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, 

precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, anexa nr. 1, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Extrasul de Carte Funciară nr. 65423- Botoșani; 

- Referatul comun al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și al Direcției Administrarea 

Patrimoniului nr. 18867/12.10.2022,                

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al județului Botoșani înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18868/12.10.2022,                 

 în conformitate cu art. 289 alin. (2), alin. (5), alin. (7), alin.(8) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2009 privind Codul administrativ, Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind 

aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 

privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și alin.(4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 607              

alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se atestă modificarea poziției nr. 1 ”Clădire Apărare Civilă-teren 700 mp” din Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al județului Botoșani atestat în Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 971/2002, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”Imobil Protecție Civilă”, coloana nr. 3 va avea următorul 

cuprins: ”Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 44 (fost 11), cuprinde: Teren intravilan împrejmuit pe 

toate laturile cu S=1.632,00 mp, categoria de folosință: curți construcții, vecinătăți: la nord                        

str. Octav Onicescu și bloc de locuință, la vest proprietăți particulare, la est blocuri de locuință, la 

sud bloc de locuință și B-dul Mihai Eminescu, nr. cadastral 65423, Împrejmuire cu L= 209,40 m, 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


2 

din stâlpi metalici din țeavă 2” și plasă din sârmă împletită, Clădire ”Protecție Civilă” cu 

Sc=371,00 mp, regim înălțime: demisol și parter, din zidărie portantă de cărămidă, acoperită cu 

tablă, nr. cadastral 65423-C1, Beci cu Sc=12,00 mp, clădire supraterană din zidărie portantă de 

cărămidă, nr. cadastral 65423-C2, Cabină poartă cu Sc=15,00 mp; construcție din zidărie portantă 

de cărămidă, nr. cadastral 65423-C3, Garaj auto cu Sc=126,00 mp, construcție din tablă cu stâlpi și 

grinzi din oțel, nr. cadastral 65423-C4”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ”3.356,05”, iar 

coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ”Cartea Funciară nr. 65423- Botoșani”. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanțe, Direcția Juridică, Administrație 

Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 

                   PREȘEDINTE,                                CONTRASEMNEAZĂ: 

          Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                 Marcel – Stelică Bejenariu 

 

  

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 213 din 13.10.2022            


