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H O T Ă R Â R E 

privind declararea de interes public județean a unor bunuri situate  

în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4,  

respectiv în localitatea Pomârla 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2022, 

 urmare a adresei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani                       

nr. 35167/03.10.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18860/12.10.2022, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu 

nr. 19870 din 24.10.2022, prin care se propune declararea unor bunuri de interes public județean, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 19871 din 24.10.2022, 

- 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, 

 în conformitate cu art. 286 alin. (3) și art. 300 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul 

administrativ, 

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 ş t e: 

 

Art. 1 (1) Se declară de interes public județean bunurile situate în municipiul Botoșani,                    

str. Nicolae Iorga, nr. 33 și str. Maxim Gorki, nr. 4, respectiv în localitatea Pomârla, identificate 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) urmează a fi date în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, după înscrierea bunurilor imobile în Cartea Funciară. 

 

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

Direcția Buget – Finanţe și Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de 

specialitate asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

            PREȘEDINTE,                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

   Doina Elena - Federovici                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 
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Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                            

Situaţia juridică actuală. 

Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.2.
Clădire Centrul de tranzit 

Botoșani

Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 33, regim 

înălțime P+1E, din cărămidă, acoperită cu 

tablă, Sc=185,65 mp, Scd= 378,03 mp, Su= 

267,03 mp, dispune de: instalație de utilizare 

gaz natural, instalație de utilizare energie 

electrică, branșament alimentare cu apă 

potabilă, racord canalizare 

2022 1.483.865,67

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 422/27590/03.08.2022,                        

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 34014/07.10.2021,                            

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 35300/19.10.2021,                  

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 42663/15.12.2021,                             

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 42664/15.12.2021

2 1.6.2.
Casa de tip familial 1 

”Cuore” 

Pomârla, regim înălțime P+1E, din cărămidă, 

acoperită cu tablă, Sc=139,00 mp, 

Scd=299,00 mp, Su=205,90 mp, dispune de 

alimentare cu energie electrică și un puț forat

2022 1.295.605,84

 Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 415/27438/02.08.2022,                  

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 33592/05.10.2021,                             

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 376/22.12.2021

3 1.6.2.
Casa de tip familial 2 

”Dumbrava Minunată” 

Pomârla, regim înălțime P+1E, din cărămidă, 

acoperită cu tablă, Sc=139,00 mp, 

Scd=299,00 mp, Su=238,20 mp, dispune de 

alimentare cu energie electrică și un puț forat

2022 1.365.034,93

 Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 25516/19.07.2022,                  

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 435/02.12.2020,                             

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 378/22.12.2021

4 1.6.3.2. Împrejmuire 

Pomârla, aferentă Casei de tip familial 2 

”Dumbrava Minunată”, L=183,80 ml, gard din 

plasă de sârmă zincată bordurată pe stâlpi 

metalici

2022 37.096,48
 Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 25516/19.07.2022

5 1.3.7.3. Alei și platforme carosabile Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 4, S=900 mp 2021 198.874,83
 Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 34977/15.10.2021

4.380.477,75

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr. 224 din 31.10.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ:

Marcel - Stelică Bejenariu

bunurilor care se declară de interes public județean și urmează a fi date în administrarea                                                          

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

TOTAL

LISTA

                 


