
 
             Proiect 

Nr. 39 din 14.02.2023 
 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani 

în domeniul public al Municipiului Botoșani, județul Botoșani 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de_________2023, 

urmare a adresei nr. 17545/27.07.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.  

4073/28.07.2022, a Primăriei Municipiului Botoșani, județul Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 2979 din 

14.02.2023, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în 

domeniul public al municipiului Botoșani, județul Botoșani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe nr. 2980 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 amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumentelor 

istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism, 

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

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri 

europene, 

- Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, privind aprobarea solicitării de 

trecere a bunului imobil situat în orașul Botoșani, având datele de identificare conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului 

Botoșani în domeniul public al orașului Botoșani; 

 în temeiul art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 294 alin.(2) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

h ot ă ră ș te : 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al 

municipiului Botoșani, județul Botoșani a bunului imobil „clădire administrativă” cu suprafața 

construită de 372 mp (suprafața utilă de 309,35 mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 16, descris în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Predare și primirea bunului precizat la art. 1 se va face prin protocol încheiat între 

comisiile desemnate de conducătorii celor două instituții, în termen de 30 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea 

Patrimoniului, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Avizat pentru legalitate 

          PREȘEDINTE,                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Doina-Elena FEDEROVICI                                                 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 
 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2023 



 
ANEXA 

                                                                                                                                         la Hotărârea Consiliului Județean nr._____din____.____.2023 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR CARE TREC 

DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BOTOȘANI 

ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOȚANI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

 

 

Nr. crt. 
Codul de 

clasificare 

Denumirea 

imobilului  
Adresa imobilului 

Persoana juridică de la 

care se transmite imobilul 

Persoana juridică la care 

se transmite imobilul 

Date de identificare ale 

imobilului care se 

transmite 

Valoarea de 

inventar 

actualizată 

(lei) 

1. 

 
1.6.4. 

 
Clădire administrativă 

strada Mihail Kogălniceanu 
nr. 16, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani 

 
UAT Județul Botoșani 

 
UAT Municipiului 

Botoșani 

Imobil cu suprafața 
construită de 372 mp 

(suprafața utilă de 309,35 

mp) 

 
 

985,342.37 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                                                                    Avizat pentru legalitate 
                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

Doina-Elena FEDEROVICI                                                                   Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 



 
 

Nr. 2979 din 14.02.2023 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Codul administrativ, Consiliul Județean 

Botoșani dispune de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale 

Județului Botoșani, potrivit principiului autonomiei locale. 

 

Prin adresa Primăriei Municipiului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

4073/28.07.2022, se înaintează Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, privind 

aprobarea solicitării de trecere a bunului imobil situat în orașul Botoșani, având datele de identificare 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului 

Botoșani în domeniul public al orașului Botoșani. 

Bunul imobil „clădire administrativă” cu suprafața construită de 372 mp (suprafața utilă de 

309,35 mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16,  este  în proprietatea 

Județului Botoșani și în administrarea Consiliului Local Botoșani, conform poz.1 din Anexa nr. 1.19 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1098/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

971/2002 privind atestarea domeniul public al Județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor 

și comunelor din județul Botoșani. 

 Potrivit art. 294 alin.(2) din Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al 

judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului 

respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 Astfel prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, s-a aprobat solicitarea de 

trecere a bunului imobil „clădire administrativă” cu suprafața construită de 372 mp (suprafața utilă de 

309,35 mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16,  fiind precizat faptul că 

preluarea în proprietatea publică a UAT Municipiul Botoșani a acestuia se face în interes public local. 

  Menționăm că bunul imobil nu a mai fost utilizat în interes public județean de la reorganizarea 

Corpului Gardienilor Publici și înființarea Poliției Comunitare, prin legea nr. 37/2004. Pentru 

repartizarea imobilului „clădire administrativă” în suprafață de 372 m.p (suprafața utilă de 309,35 mp) 

situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16, către Consiliul Local al Municipiului 

Botoșani, pentru funcționarea Poliției Comunitare a Municipiului Botoșani, s-a pus în executare  

sentința civilă nr. 321 din 7 iunie 2006 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 1055/40/2006, 

rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr. 684 din 19.11.2007 a Curții de Apel Iași, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr.122/17.12.2007. 

  În aceste condiții, propun trecerea bunului imobil situat în municipiul Botoșani, strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 16, identificat conform Anexei la prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului 

Botoșani în domeniul public al Municipiul Botoșani. 

 

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre inițiat în acest scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                    Doina-Elena FEDEROVICI 



 
 

        Direcția                                                            Direcția Juridică   

  Administrarea Patrimoniului                                                 Administrație Publică Locală 

  
Nr. 2980 din 14.02.2023                           VIZAT 

               VICEPREȘEDINTE 

                       Dorin  BIRTA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
        În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Codul administrativ, Consiliul Județean 

Botoșani dispune de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale 

Județului Botoșani, potrivit principiului autonomiei locale. 

        Prin adresa Primăriei Municipiului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

4073/28.07.2022, se înaintează Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, privind 

aprobarea solicitării de trecere a bunului imobil situat în orașul Botoșani, având datele de identificare 

conform Anexei la proiectul de hotărâre, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public 

al orașului Botoșani. 

         Bunul imobil „clădire administrativă” cu suprafața construită de 372 mp (suprafața utilă de 309,35 

mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16,  este  în proprietatea Județului 

Botoșani și în administrarea Consiliului Local Botoșani, conform poz.1 din Anexa nr. 1.19 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1098/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind 

atestarea domeniul public al Județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Botoșani. 

          Potrivit art. 294 alin.(2) din Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al 

judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului 

respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean. 

          Astfel prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 226/26.05.2022, s-a aprobat solicitarea de 

trecere a bunului imobil „clădire administrativă” cu suprafața construită de 372 mp (suprafața utilă de 

309,35 mp) situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16,  fiind precizat faptul că 

preluarea în proprietatea publică a UAT Municipiul Botoșani a acestuia se face în interes public local. 

          Menționăm că bunul imobil nu a mai fost utilizat în interes public județean de la reorganizarea 

Corpului Gardienilor Publici și înființarea Poliției Comunitare, prin legea nr. 37/2004. Pentru 

repartizarea imobilului „clădire administrativă” în suprafață de 372 m.p (suprafața utilă de 309,35 mp) 

situat în municipiul Botoșani, strada Mihail Kogălniceanu nr. 16, către Consiliul Local al Municipiului 

Botoșani, pentru funcționarea Poliției Comunitare a Municipiului Botoșani, s-a pus în executare  

sentința civilă nr. 321 din 7 iunie 2006 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 1055/40/2006, 

rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia nr. 684 din 19.11.2007 a Curții de Apel Iași, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr.122/17.12.2007. 

          În aceste condiții, se propune trecerea bunului imobil situat în municipiul Botoșani, strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 16, identificat conform Anexei la prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului 

Botoșani în domeniul public al Municipiul Botoșani. 

Față 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 

       Geanina PINTILII                                                                          Amalia MARIAN               


