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          Proiect  

Nr. 37 din 14.02.2023 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea unor bunuri de interes public județean și 

 darea acestora în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița 
 

Consiliul Județean Botosani, întrunit în ședință ordinară la data de     .02.2023, 

 urmare a adreselor Unității de Asistență Medico-Socială Sulița nr. 176/19.01.2023 și                        

nr. 319/07.02.2023, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 1331/20.01.2023 și                               

nr. 2568/08.02.2023, 

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

nr. 2962 din 14.02.2023, prin care se propune declararea unor bunuri de interes public județean și darea 

acestora în administrarea Unității de Asistență Medico -Socială Sulița, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 2964 din 14.02.2023, 

- 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), art. 299 și art. 300 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului 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 bunuri de interes public județean bunurile cuprinse în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială 

Sulița pentru utilizarea în activitatea proprie. 

(3) Predarea – primirea bunurilor se va face prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Unitatea de Asistență 

Medico- Socială Sulița, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(4) În calitatea sa de administrator, Unitatea de Asistență Medico- Socială Sulița va avea 

drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului               

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

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

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

specialitate, și Unitatea de Asistență Medico-Socială Sulița asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

            PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate, 

   Doina Elena - Federovici                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 
 
Botoşani, 

Nr.______/      .02.2023 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


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 1.8.1. Puț forat de mare adâncime

Sulița, Unitatea de Asistenţă Medico-

Socială Suliţa, forat 124 m adâncime, 

țeavă din PVC-U, RAL 5015, albastră-

D=140 mm, pompă pedrollo

2021 99.757,70
Proces verbal predare primire și 

recepție nr. 3522/9.12.2021

2 1.8.7. Rețea de canalizare

Sulița, Unitatea de Asistenţă Medico-

Socială Suliţa, țeavă PVC DN 160 SN4 

275 ml+ țeavă PVC 100 SN4 

16ml+cămine beton 5 buc+ plăci de beton 

cu gura de vizitare încorporată trafic mediu 

5 buc

2021 31.316,40
Proces verbal recepție lucrări                      

nr. 2814/5.10.2021

3 1.8.13. Sistem de acumulare apă

Sulița, Unitatea de Asistenţă Medico-

Socială Suliţa, conține un bazin acumulare 

apă potabilă din polistif- fibră de sticlă- cu 

capacitate 40 mc 

2022 90.000,00
Proces verbal recepție                      

nr. 3059/16.12.2022

4 2.1.16.1.2.2. Grup electrogen

Sulița, Unitatea de Asistenţă Medico-

Socială Suliţa, Diesel ESE 150 TBI, putere 

150 kva, cu carcasa, cu panou de 

comanda AAR

2022 109.537,26

Proces verbal predare primire 

recepție și punere în funcțiune               

nr. 3083/19.12.2022

330.611,36

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

LISTA

                 

TOTAL

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .02.2023

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

bunurilor care se declară de interes public județean și se dau în administrarea                                                          

Unității de Asistență Medico -Socială Sulița 
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Nr.2962 din 14.02.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Conform art. 286 alin. (3) din Codul administrativ, ”Domeniul public al județului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri 

de uz sau de interes public național.” 

 Cu adresele nr. 176/19.01.2023 și nr. 319/07.02.2023, înregistrate la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 1331/20.01.2023 și nr. 2568/08.02.2023, Unitatea de Asistență Medico- Socială Sulița 

solicită includerea în domeniul public al județului Botoșani a unor bunuri rezultate în urma unor investiții 

realizate pe parcursul anilor 2021 și 2022, după cum urmează: 

- puț forat de mare adâncime, în valoare de 99.757,70 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal de 

predare primire și recepție nr. 3522/09.12.2021; 

- rețea de canalizare, în valoare de 31.316,40 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal de recepție 

lucrări nr. 2814/05.10.2021; 

- sistem de acumulare apă, în valoare de 90.000,00 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal de 

recepție nr. 3059/16.12.2022; 

- grup electrogen, în valoare de 109.537,26 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal predare 

primire recepție și punere în funcțiune nr. 3083/19.12.2022. 

  Propun declararea acestor bunuri de interes public județean, având în vedere că acestea 

deservesc funcționării unor imobile care aparțin domeniului public al județului, date în administrarea 

Unității de Asistență Medico -Socială Sulița, iar în conformitate cu art. 299 din Codul administrativ, 

propun darea în administrarea aceleiași instituții a acestor bunuri, pentru utilizarea în activitatea proprie, 

administratorul urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din același cod. 

  Totodată propun ca predarea – primirea bunurilor să se facă prin protocol încheiat între comisiile 

desemnate de conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Unitatea de 

Asistență Medico- Socială Sulița, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Faţă de cele menționate, supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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                Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

                VIZAT, 

                VICEPREȘEDINTE  

                Dorin Birta 
Nr. 2964 din 14.02.2023 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Conform art. 286 alin. (3) din Codul administrativ, ”Domeniul public al județului este alcătuit 

din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind 

bunuri de uz sau de interes public național.” 

 Cu adresele nr. 176/19.01.2023 și nr. 319/07.02.2023, înregistrate la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 1331/20.01.2023 și nr. 2568/08.02.2023, Unitatea de Asistență Medico- Socială Sulița 

solicită includerea în domeniul public al județului Botoșani a unor bunuri rezultate în urma unor 

investiții realizate pe parcursul anilor 2021 și 2022, după cum urmează: 

- puț forat de mare adâncime, în valoare de 99.757,70 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal 

de predare primire și recepție nr. 3522/09.12.2021; 

- rețea de canalizare, în valoare de 31.316,40 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal de recepție 

lucrări nr. 2814/05.10.2021; 

- sistem de acumulare apă, în valoare de 90.000,00 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal de 

recepție nr. 3059/16.12.2022; 

- grup electrogen, în valoare de 109.537,26 lei, pentru care s-a atașat procesul verbal predare 

primire recepție și punere în funcțiune nr. 3083/19.12.2022. 

  Se propune declararea acestor bunuri de interes public județean, având în vedere că acestea 

deservesc funcționării unor imobile care aparțin domeniului public al județului, date în administrarea 

Unității de Asistență Medico -Socială Sulița, iar în conformitate cu art. 299 din Codul administrativ se 

propune darea în administrarea aceleiași instituții a acestor bunuri, pentru utilizarea în activitatea 

proprie, administratorul urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din același cod. 

  Totodată se propune ca predarea – primirea bunurilor să se facă prin protocol încheiat între 

comisiile desemnate de conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și 

Unitatea de Asistență Medico- Socială Sulița, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și 

înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV,         DIRECTOR EXECUTIV, 

        Geanina Pintilii                                  Magda Didii      Amalia Marian 
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