
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului de vânzare în rate a cabinetelor medicale, care se încadrează 

în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu strigare, 

conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 27.10.2021, 

urmare a adresei înregistrată la Consiliului Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani 

nr.17567/11.10.2021, prin care se propune aprobarea eliberarea acordului de vânzare în rate a 

cabinetelor medicale, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație 

publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr. 17568/11.10. 2021, 

- 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 Consiliului Județean Botoșani nr. 53/2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate 

în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile, 
 

 în conformitate cu art. 18 și art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind 

vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația 

de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) alin. (4) lit. b) alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h ot ă ră ș te : 
 

Art.1 Se eliberează acordul Consiliului Județean Botoșani pentru vânzarea cu plata prețului 

în rate a cabinetelor medicale aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/2019, de 

către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, numită de prin Dispoziția nr. 27/04.02.2021 a 

Președintelui Consiliului Județean Botoșani, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi 

vândute prin licitație publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008. 
 

 Art.2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ: 

     PREȘEDINTE                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 214 din 27.10.2021 
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