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                                                                                                                                                  Proiect 

Nr.46 din 18.02.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și 

Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al Judeţului 

Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de ____.2022, 

 urmare a adresei nr. 15717 din 13.10.2020 a societății NOVA APASERV SA Botoşani, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 14155 din 13.10.2020, prin care solicită actualizarea 

cărților funciare existente și întocmirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a 

tuturor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Botoșani,  

 analizând Referatul de aprobare nr. 3437 din 18.02.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune aprobarea documentaților cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat 

de Cadastru și Carte Funciară a unor bunuri din categoria terenuri ce aparțin domeniului public al 

Judeţului Botoşani, concesionate societății NOVA APASERV SA Botoșani, 

 având în vedere: - documentațiile cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile care 

aparțin domeniului public al județului Botoșani, întocmite de societatea BUCOVINACADASTRU 

S.R.L. Suceava, Județul Suceava, cod fiscal  RO32886550, transmise cu adresa nr. 8 din 16.02.2022 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3239 din 16.02.2022, 

 - Raportul de specialitate nr. 3438 din 18.02.2022 al Direcției Administrarea Patrimoniului, 

Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe, 

 - 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 şi parteneriate, 

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

şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

 în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, și ale art. 878 alin. (1) și 888 din Codul civil, 

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, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „TEREN 

STAŢIE EPURARE TULBURENI”, care aparține domeniului public al județului Botoșani, întocmită de 

societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava, cod fiscal  RO32886550, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz. 423 din Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului, conform măsurătorilor, de la 

5.890 mp la 9.447 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S= 9.447 mp; mun. Botoșani, jud. 

Botoșani; vecini: N- CF 66952 Botoșani, S - drum Tulbureni, E- 59053 Botoșani, V- drum”. 
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Art. 2 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM 

ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Rezervoare APĂ Trusesti”, care aparține domeniului public 

al județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul 

Suceava, cod fiscal  RO32886550, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Rezervoare APĂ Trusesti din 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului, 

conform măsurătorilor, de la 2.800 mp la 2.540 mp, iar Coloana 4 va avea următorul cuprins „S = 2.540 

mp; Teren aferent Rezervoarelor APĂ Trusesti, situat în intravilanul sat Trușești, com. Trușești, jud. 

Botoșani; vecini: N- proprietate particulară, S - DN 29D, E- proprietate particulară și CF 52097 

Trusesti, V- proprietate particulară și CF 50315 Trusesti”. 

 

Art. 3 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM 

ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație pompe Cucuteni”, care aparține domeniului public al 

județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava, 

cod fiscal  RO32886550, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Stație pompe Cucuteni din 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului, 

conform măsurătorilor, de la 1.600 mp la 1.711 mp, iar Coloana 4 va avea  următorul cuprins „S = 1.711 

mp, Stației pompe Cucuteni, situat în intravilan sat Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani; vecini: N- 

proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - proprietate 

particulară”. 

 

Art. 4 (1) Se aprobă documentația cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „SISTEM 

ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație epurare Ștefănești”, care aparține domeniului public al 

județului Botoșani, întocmită de societatea BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, Județul Suceava, 

cod fiscal RO32886550, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică rubrica „Elemente de identificare” la poz.437 - Stație epurare Ștefănești din 

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, în sensul modificării suprafeței mobilului, 

conform măsurătorilor, de la 8.800 mp la 10.762 mp, iar Coloana 4 va avea  următorul cuprins „S= 

10.762 mp, Stație epurare Ștefănești, situat în intravilanul orașului Ștefănești, jud. Botoșani; vecini: N- 

Str. Basarabiei, S- proprietăți particulare, CF 53649, 53645, 52490 Ștefănești, E - DE, V- DE”. 

 

Art. 5 Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a bunurilor 

prevăzute la art. 1 – 4, în conformitate cu Memoriile tehnice și documentațiile cadastrale anexate. 

 

Art. 6 Președintele Consiliului Judeţean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

        PREȘEDINTE,            Avizat pentru legalitate: 

          Doina Elena FEDEROVICI                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                   Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani, 

Nr.______/___.___.2022 



   

                        

         
 

 
 Anexa nr. 1 

    la Hotărârea nr. _____ din ______2022 

 (nr. pagini = 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului 

„TEREN STAŢIE EPURARE TULBURENI” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,              Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 









   

                        

         
 

 

 
 Anexa nr. 2 

 la Hotărârea nr. _____ din ______2022 

 (nr. pagini = 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului 

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Rezervoare APĂ 

Trusesti”, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,              Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 









   

                        

         
 

 
 Anexa nr. 3 

 la Hotărârea nr. _____ din ______2022 

 (nr. pagini = 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului 

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație pompe 

Cucuteni”, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,     Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 

 









   

                        

         
 

 
 Anexa nr. 4 

 la Hotărârea nr. _____ din ______2022 

 (nr. pagini = 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului 

„SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI –TRUŞEŞTI - Stație epurare 

Ștefănești” 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PREŞEDINTE,               Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

   Marcel-Stelică BEJENARIU 
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Nr. 3437 din 18.02.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 Bunurile ce compun sistemul județean de alimentare cu apă și de canalizare sunt de interes 

public județean, sunt înscrise în domeniul public al Județului Botoșani, în Anexa nr. 7 a Hotărârii 

Consiliului Județean Botoşani nr. 27/2019 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, și sunt concesionate către NOVA APASERV 

SA Botoșani, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă 

și de Canalizare – județul Botoșani nr. 6600 din 01.07.2010. 

Bunurile încredințate operatorului au fost atestate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2011 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani 

din 02.11.2011, fiind înscrise în Anexa nr.1.6.. 

 Potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și a Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru 

şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ”Cadastrul şi cartea 

funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de 

importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării.” 

 Legea nr. 7/1996 prevede faptul că prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru 

şi carte funciară se poate realiza în baza documentaţiei cadastrale. Drept urmare, dat fiind  

obligativitatea înregistrării tuturor bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ 

teritoriale, la solicitarea NOVA APASERV SA Botoşani  transmisă cu adresa nr. 15717 din 

13.10.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 14155 din 13.10.2020, s-au încheiat 

contracte pentru prestări „servicii de întocmire a documentațiilor cadastrale privind intabulări, 

actualizări sau repoziționări bunuri aparținând domeniului public și privat al Județului Botoșani, 

aflate în administrarea  NOVA APASERV SA Botoșani”, pentru 8 locații din cadrul Staţiei de epurare 

Răchiți, Staţiei de pompare ape uzate Tulbureni și terenuri din tronsonul de alimentare cu apă și 

canalizare Ștefănești – Trușești. 

 În urma deplasării în teren și efectuarea măsurătorilor pentru prima înscriere în Cartea 

funciară, s-a constatat faptul că operatorul județean de apă - canal are în exploatare terenuri intravilane 

împrejmuite ocupate de clădiri și construcții speciale.  

 Pentru o parte din aceste terenuri, BUCOVINA CADASTRU S.R.L. Suceava a semnalat 

faptul că suprafețele de teren măsurate nu corespund cu cele înregistrate în Anexa nr. 7 la Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, drept pentru care a transmis rezultatele acestora cu 

adresa nr.8/16.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.3285/16.02.2022. 

 Pentru executarea intabulării sunt necesare modificări în inventarul domeniului public a 

coloanei cu privire la descrierea bunurilor, astfel încât, pentru bunurile menționate, Coloana 4 - 

Elemente de identificare din Anexa nr. 7 a Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.27/2019 va 

avea următorul cuprins:  
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 1. ”TEREN STAŢIE EPURARE TULBURENI”: ”S= 9.447 mp; mun. Botoșani, jud. 

Botoșani; vecini: N - CF 66952 Botoșani, S - drum Tulbureni, E- 59053 Botoșani, V- drum”; 

 2.  ”TEREN SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI-TRUŞEŞTI”, din care:  

2.1. ”Rezervoare APĂ Trusesti”  

- ”S= 2.540 mp; Teren aferent Rezervoarelor APĂ Trusesti, situat în intravilanul sat Trușești, 

com. Trușești, jud. Botoșani; vecini: N- proprietate particulară, S - DN 29D, E- proprietate 

particulară și CF 52097 Trusesti, V- proprietate particulară și CF 50315 Trusesti”; 

2.2. ”Stație pompe Cucuteni” 

-”S= 1.711 mp, Stației pompe Cucuteni, situat în intravilan sat Cucuteni, com. Durnești, jud. 

Botoșani; vecini: N- proprietate particulară, S- proprietate particulară, E- proprietate particulară, 

V- proprietate particulară”; 

2.3. ”Stație epurare Stefanesti” 

- ”S= 10.762 mp, Stație epurare Stefanesti, situat în intravilanul orașului Ștefănești, jud. 

Botoșani; vecini: N- Str. Basarabiei, S- proprietăți particulare, CF 53649, 53645, 52490 Ștefănești, 

E - DE, V- DE”. 

  

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

  

 

 

  PREŞEDINTE, 
Doina – Elena FEDEROVICI 
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       Direcția                    Direcția Juridică                            Direcția   

Administrarea Patrimoniului       Administrație Publică Locală                     Buget–Finanțe 

         

              Nr. 3438 din 18.02.2022 

 

VIZAT 

  VICEPREȘEDINTE, 

Dorin BIRTA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare, republicată: ” Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru 

şi carte funciară se poate realiza şi în baza (…) documentaţiei cadastrale.” 

 De asemenea, art. 878 alin. (1) din Codul civil prevede faptul că ”Obiectul drepturilor tabulare 

este imobilul, (…), care după înscrierea în cartea funciară nu mai poate să fie modificat decât cu 

respectarea regulilor de carte funciară”, iar la art. 888 specifică faptul că: ”Înscrierea în cartea 

funciară se efectuează (…) în baza unui (…) act emis de autorităţile administrative, în cazurile în 

care legea prevede aceasta.”   

 Potrivit art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ”Consiliul judeţean îndeplineşte (…) 

categorii principale de atribuţii”, dar și ”alte atribuţii prevăzute de lege”, iar în conformitate cu art. 

196 alin. (1) lit. a): ”În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale 

adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual (…)”, astfel, 

”consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”. 
 

Bunurile ce compun sistemul județean de alimentare cu apă și de canalizare sunt de interes 

public județean, sunt înscrise în domeniul public al Județului Botoșani, în Anexa nr. 7 a Hotărârii 

Consiliului Județean Botoşani nr. 27/2019 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, și sunt concesionate către NOVA APASERV SA 

Botoșani, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare – județul Botoșani nr. 6600 din 01.07.2010. 

Bunurile din categoria terenurilor, clădirilor, construcțiilor speciale și a instalațiilor sunt atestate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani din 02.11.2011, fiind înscrise în Anexa nr.1.6.. 

 Potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și a Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru 

şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ”Cadastrul şi cartea 

funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de 

importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării.” 

 Astfel, dat fiind obligativitatea înregistrării tuturor bunurilor din domeniul public și privat al 

unităților administrativ teritoriale, la solicitarea operatorului județean de apă-canal transmisă cu adresa 
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nr. 15717 din 13.10.2020 a societății NOVA APASERV SA Botoşani, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Botoşani cu nr. 14155 din 13.10.2020, s-au încheiat Contractele nr.18412/2021 și 

11197/2021 pentru „servicii de întocmire a documentațiilor cadastrale privind intabulări, actualizări 

sau repoziționări bunuri aparținând domeniului public și privat al Județului Botoșani, aflate în 

administrarea  NOVA APASERV SA Botoșani”, aferente Staţiei de epurare Răchiți, Staţiei de pompare 

ape uzate Tulbureni și terenuri aferente tronsonului de alimentare cu apă și canalizare Ștefănești – 

Trușești. 

 Au fost contractate lucrări cadastrale pentru 8 locații, astfel: 

1. TEREN STAŢIE EPURARE TULBURENI 

2. TEREN SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI-TRUŞEŞTI, compus din: Stație pompe Stanca, 

Rezervoare APĂ Trusesti, Stație pompe Cucuteni, Stație epurare Stefanesti, Casă de apă Ştefăneşti 1, 

Casă de apă Ştefăneşti 2 și Stație pompe Bahrinesti. 

 

 În urma deplasării în teren la fiecare locațiile și efectuarea măsurătorilor în prezența 

reprezentanților proprietarului - Județul Botoșani și a concesionarului - NOVA APASERV SA 

Botoșani pentru prima înregistrare în Cartea funciară, s-a constatat faptul că operatorul județean de 

apă - canal are în exploatare terenuri intravilane împrejmuite din categoria curți construcții (CC) care 

sunt ocupate de clădiri și construcții speciale.  

 Pentru o parte din aceste terenuri, urmare a măsurătorilor efectuate de prestator -  

BUCOVINACADASTRU S.R.L. Suceava, potrivit Memoriilor tehnice și a Planurilor de 

amplasament și detaliere imobil transmise cu adresa nr.8/16.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr.3285/16.02.2022, s-a semnalat faptul că suprafețele de teren măsurate nu corespund 

cu cele înregistrate în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019, drept 

pentru care este necesară modificarea coloanei privind  Elementele de identificare a bunurilor, înscrise 

în inventarul domeniului public actualizat. 

  

 Astfel, la Anexa nr.7 a Hotărârii Consiliului Județean Botoşani nr.27/2019, se modifică după 

cum urmează:   

 1. poz.423, bun denumit ”TEREN STAŢIE EPURARE TULBURENI” 

- Staţiile de epurare Răchiți și Tulbureni deservesc Municipiul Botoșani și comunele limitrofe, 

fac parte din componenta apă uzată a sistemului de tratare a apelor menajere și pluvială,  

- Staţiile de epurare Răchiți și de pompare Tulbureni, au în componență clădiri și construcții 

speciale care au fost realizate sau reabilitate prin Programul Instrumentului pentru Politici Structurale 

de Pre-Aderare (ISPA) în cadrul Obiectivului – ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă, canalizare și epurare Botoșani”, Etapa 1 – Reabilitare Stație de epurare Botoșani. 

Lucrările au făcut obiectul Contractului ISPA 2004/RO/16/P/PE 001-05;  

- terenul Stației de pompare Tulbureni este amplasat în intravilanul Municipiului Botoșani și este 

împrejmuit; 

- în realitate Stația de pompare apă pluvială, compusă din bazine de retenție a apei pluviale, 

grătare, instalații de pompare și tratare, cuprinde rețelele interne de conducte, conductele de transfer 

de 350-500 mm, cămine din beton armat, canal betonat pentru evacuarea rapidă a apei pluviale, ocupă 

în întregime o suprafață măsurată de 9.447 mp, față de 5.890 mp cât a fost declarat de operatorul 

județean de apă la inventarierea domeniului public al județului; 

- urmare a celor prezentate, se modifică suprafața terenului, conform măsurătorilor, de la 5.890 

mp la 9.447 mp, astfel încât Coloana 4 - Elemente de identificare va avea următorul cuprins: ”S= 

9.447 mp; mun. Botoșani, jud. Botoșani; vecini: N- CF 66952 Botoșani, S - drum Tulbureni, E- 59053 

Botoșani, V- drum”; 

 2. poz.437, bun denumit ”TEREN SISTEM ALIM. APĂ ŞTEFĂNEŞTI-TRUŞEŞTI”, din 

care:  

2.1. ”Rezervoare APĂ Trusesti”  
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- terenul aferent rezervoarelor pentru apă din intravilanul localității Trușești face parte din 

tronsonul de transport și stocare a apei potabile pompată de la Stația de pompare Ștefănești, deservește 

comuna Trușești și localitățile din aval; 

- terenul este ocupat 90% de două construcții speciale tip rezervoare din beton semi-îngropate 

și este împrejmuit integral cu gard din plasă de sârmă; 

- față de suprafața declarată de 2.800 mp, la măsurătorile efectuate la limita de proprietate, pe 

împrejmuirea existentă, a rezultat o suprafață de 2.540 mp care cuprinde toate instalațiile și 

construcțiile speciale, în afara de zona de protecție a drumului național (acostament, șanț); 

- față de cele arătate, se modifică suprafața terenului, conform măsurătorilor, de la 2.800 mp la 

2.540 mp, astfel încât Coloana 4 - Elemente de identificare va avea următorul cuprins:”S= 2.540 mp; 

Teren aferent Rezervoarelor APĂ Trusesti, situat în intravilanul sat Trușești, com. Trușești, jud. 

Botoșani; vecini: N- proprietate particulară, S - DN 29D, E- proprietate particulară și CF 52097 

Trusesti, V- proprietate particulară și CF 50315 Trusesti”; 

2.2. ”Stație pompe Cucuteni” 

- Stația de pompare Cucuteni face parte din tronsonul de transport și stocare a apei potabile 

pompată de la Stația de pompare Ștefănești deservește comuna Durnești și comunele învecinate; 

- terenul stației de pompare este situat în intravilanul localității Cucuteni, este împrejmuit 

integral cu gard din plasă de sârmă și este ocupat de clădirea stației de pompare propriu-zise, rețele 

subterane, construcții speciale tip rezervoare din beton semi-îngropate; 

- în urma măsurătorilor efectuate fără a depăși limitele terenului împrejmuit și care include  toate 

construcțiile este de 1.711 mp față de 1.600 mp înscris în anexă; 

- urmare acelor prezentate, se modifică suprafața terenului, conform măsurătorilor, de la 1.600 

mp la 1.711 mp, astfel încât Coloana 4 - Elemente de identificare va avea următorul cuprins ”S= 1.711 

mp, Stației pompe Cucuteni, situat în intravilan sat Cucuteni, com. Durnești, jud. Botoșani; vecini: 

N- proprietate particulară, S- proprietate particulară, E- proprietate particulară, V- proprietate 

particulară”; 

2.3. ”Stație epurare Stefanesti” 

- Stația de epurare Ștefănești, situată în intravilanul localității pe strada Basarabiei, a fost 

preluată de operatorul județean de apă odată cu rețelele de alimentare și tratare a apei din zona orașului 

Ștefănești; 

- stația este împrejmuită pe toate laturile cu gard din plasă de sârmă și cuprinde instalații și 

construcții speciale dezafectate, scoase din uz; 

- terenul delimitat prin împrejmuire, în urma măsurătorilor, a rezultat că are o suprafață de 

10.762 mp față de 8.800 mp înscrisă în inventarul domeniului public, incluzând toate clădirile, 

construcțiile speciale și rețelele aferente;   

- conform celor consemnate,  se modifică suprafața terenului, conform măsurătorilor, de la 

8.800 mp la 10.762 mp, astfel încât Coloana 4 - Elemente de identificare va avea următorul cuprins 

”S= 10.762 mp, Stație epurare Stefanesti, situat în intravilanul orașului Ștefănești, jud. Botoșani; 

vecini: N- Str. Basarabiei, S- proprietăți particulare, CF 53649, 53645, 52490 Ștefănești, E - DE, V- 

DE”. 

 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea şi 

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

prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,         DIRECTOR EXECUTIV,                  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                    
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