
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani 

a terenului în suprafaţă de 225,00 mp situat în mun. Botoşani str. Dimitrie Rallet nr.6  

aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani    

  

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de 02.11.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoșani nr. 19176 din 

29.10.2021 privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” 

Botoșani a terenului în suprafaţă de 225,00 mp situat în mun. Botoşani str. Dimitrie Rallet nr.6 aparținând 

domeniului public al Judeţului Botoşani,    

 având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget-Finanțe 

şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 19177 din 29.10.2021, 

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

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, activităţi 

social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice 

şi de arhitectură, pretecţia mediului şi turism, 

 în baza prevederilor art.297 alin.(1) lit. a), art.298 lit.b), art.299, art.300 din  Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.867 alin.(1), art.868  din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată,  

 în temeiul art.173 alin.(1) lit.c) şi lit.d), alin.(4) lit.a) şi alin.(5) lit a), 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) Se aprobă darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” 

Botoșani a bunului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității unității de 

învățământ special.  

(2) Predarea – primirea bunului se va face prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Școla Profesională Specială 

”Sfântul Stelian” Botoșani în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

(3) În calitate de administrator, Școala Profesională Specială ”Sfântul Stelian” Botoșani va avea 

drepturile și obligațiile prevăzute în art.300 alin.(1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de specialitate, și 

Școala Profesională Specială ”Sfântul Stelian” Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 
          PREȘEDINTE,   CONTRASEMNEAZĂ: 

Doina – Elena FEDEROVICI    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

Botoșani,  

Nr. 227 din 02.11.2021   



 

 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani                 Anexa la Hotărârea nr. 227 din 02.11.2021 
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DATE DE IDENTIFICARE 
ale bunului aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani, situat în mun. Botoşani str. Dimitrie Rallet nr.6  

care se dă în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani  

 

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării 

în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar  

(lei)          

Situaţia juridică 
actuală. Denumire act 

proprietate sau alte 
acte doveditoare 

1 0.1. Teren   

Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6; S = 225 mp; 
intravilan; categoria de folosință: curți construcții; 
vecini: Școala Profesională Specială ”Sfântul Stelian” 
Botoșani și proprietate privată. 

2021 84.593,70 

Domeniul public al Judetului 
Botosani conform                      

Contractului de vânzare nr 
3043/21.10.2021; 

Cartea Funciară nr. 65784 
Botoșani 

 

 

  

        

 

                CONTRASEMNEAZĂ: 

             PREȘEDINTE,                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina – Elena FEDEROVICI                                                      Marcel – Stelică BEJENARIU                                                                              
 
 
 
 
 
 
 


