
           

 

H O T Ă R Â R E 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în extravilanul com. Mihai 

Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, identificat cu nr. cadastral 57644, parte integrantă 

a monumentului istoric „Așezare fortificată de la Stâncești” (cod LMI: BT-I-s-A-01832) 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de 14.12.2021, 

urmare a adresei Ministerului Culturii cu nr.8047/23.11.2021, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Botoşani cu nr. 21696/7.12.2021 și a adresei Muzeului Județean Botoșani 

nr.3637/13.12.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 22191/13.12.2021, 

 analizând Referatul de aprobare nr. 22221  din 14.12.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul 

situat în extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, identificat cu nr. 

cadastral 57644, parcela 1094, teren în suprafață de 864.107 mp (măsurată), 864.057 mp (din 

acte), parte integrantă a monumentului istoric ”Așezare fortificată de la Stâncești” (cod LMI: BT-

I-s-A-01832), conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul ministrului culturii 

nr.2828/2015,  

având în vedere: - Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea 

Patrimoniului, Direcția Arhitect Șef şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 22222 

din 14.12.2021, 

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

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,  

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri 

europene, 

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

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) 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 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Botoșani 

asupra imobilului situat în extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscris în CF 57644, 

identificat cu nr. cadastral 57644, parcela 1094, teren în suprafață de 864.107 mp (măsurată), 

864.057 mp (din acte), parte integrantă a monumentului istoric ”Așezare fortificată de la 

Stâncești” (cod LMI: BT-I-s-A-01832), conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la 

Ordinul ministerului culturii nr.2828/2015.  

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

hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ: 

                PREȘEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina Elena FEDEROVICI          Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 
Botoșani,  

Nr. 251 din 14.12.2021 


