HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii terenului intravilan în suprafaţă de 225 mp, situat în mun.
Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr. 6 cu terenul intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, situat în
mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.39 C, imobile aparținând domeniului public al Judeţului
Botoşani şi aflate în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de 17.11.2021,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoșani nr. 20054 din
11.11.2021 privind aprobarea alipirii parcelelor de teren în suprafaţă de 225 mp şi 4.393 mp aflate în
domeniul public al Judeţului Botoşani şi administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian”
Botoşani,
având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului,
Direcţiei Buget-Finanțe şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 20055 din 11.11.2021,
- 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, protecţia mediului şi turism,
în baza prevederilor art. 879 alin. (1) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. a) şi 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 alipirea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 225 mp situat în mun.
Botoşani, str. Dimitrie Rallet nr.6, înscris în Cartea Funciară nr. 65784 Botoșani, cu imobilul teren
intravilan în suprafaţă de 4.393 mp, situat în mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 39 C, înscris în
Cartea Funciară nr. 67189 Botoșani, imobile aparținând domeniului public al Judeţului Botoşani şi
aflate în administrarea Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, identificate conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Imobilul rezultat în urma alipirii, în suprafață de 4.787 mp, prevăzut în Anexa nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, va avea numărul cadastral 69113 conform Referatului de
admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, Biroul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Botoșani nr. 84728 /05.11.2021.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze actele autentice
de alipire, pentru imobilele prevăzute la art. 1.
Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin direcția Administrarea Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Botoșani.
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