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R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

       Proiect  

Nr. 50 din 21.02.2022 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public județean și 

 darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ______02.2022, 

 urmare a adresei Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi nr. 7386/01.11.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19976/10.11.2021, a adreselor Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani nr. 32680/27.10.2021 și nr. 32.680/20.12.2021 

înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19078/28.10.2021 și 22941/21.12.2021, a adreselor 

Muzeului Județean Botoșani nr. 2883/26.10.2021 și 3717/16.12.2021 înregistrate la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 18801/26.10.2021 și 22700/17.12.2021, a adreselor Unității de Asistență Medico-

Sociale Săveni nr. 815/10.09.2021, 925/21.09.2021 și 1022/25.10.2021 înregistrate la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 15671/13.09.2021, 16239/22.09.2021 și 18734/25.10.2021, 

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

nr. 3609 / 21.02.2022, prin care se propune declararea unor bunuri de uz sau de interes public județean 

și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 3610 / 21.02.2022, 

- 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 și parteneriate, 

 în conformitate cu art. 286 alin. (3), art. 299 și art. 300 alin. (1) și (2) din O.U.G. 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 uz sau de interes public județean bunurile cuprinse în Anexa                

nr. 1 la prezenta hotărâre.  

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) urmează a fi date în administrarea Școlii Profesionale 

Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi după înscrierea imobilelor în Cartea Funciară. 

 

Art. 2 (1) Se declară bunuri de uz sau de interes public județean bunurile cuprinse în Anexa               

nr. 2 la prezenta hotărâre.  

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrarea Direcției Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani pentru utilizarea în activitatea proprie.  
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(3) Predarea – primirea bunurilor se va face prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

 

(4) În calitatea sa de administrator, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani va avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Art. 3 (1) Se declară bun de uz sau de interes public județean bunul cuprins în Anexa               

nr. 3 la prezenta hotărâre.  

(2) Bunul prevăzut la alin. (1) se dă în administrarea Muzeului Județean Botoșani pentru 

utilizarea în activitatea proprie. 

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

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Muzeul Județean Botoșani, 

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(4) În calitatea sa de administrator, Muzeul Județean Botoșani va avea drepturile și obligațiile 

prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Art. 4 (1) Se declară bun de uz sau de interes public județean bunul cuprins în Anexa               

nr. 4 la prezenta hotărâre.  

(2) Bunul prevăzut la alin. (1) urmează a fi dat în administrarea Unității de Asistență Medico – 

Socială Săveni după înscrierea acestuia în Cartea Funciară. 

 

Art. 5 Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

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

specialitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Muzeul Județean 

Botoșani, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate: 

   Doina Elena - Federovici                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.________/     .02.2022 



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                    

(mii lei)         

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.8.13 Stație pompare și rezervor

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30A, Școala 

Profesională Specială "Ion Pillat" Dorohoi, 

conține: instalație electrică rezervor și 

stație pompare, instalație hidraulică 

rezervor

2021 78.726,63
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 6034/30.09.2021                                            

2 1.8.15 Rețele exterioare

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30A, Școala 

Profesională Specială "Ion Pillat" Dorohoi, 

compuse din instalație stingere incendiu și 

hidrant exterior

2021 107.972,53
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 6034/30.09.2021                                            

186.699,16

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .02.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa nr. 1

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

bunurilor care se declară de interes public județean și urmează a fi date în administrarea                                                          

Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi

TOTAL

LISTA

                 



Nr.
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare
Anul dobândirii 
și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 
inventar                    
(mii lei)         

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.3.7.2 Alei și platforme carosabile

Botoșani, str. Calea Naţională nr. 20, 
D.G.A.S.P.C.-Botoşani- Centrul de îngrijire 
și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Botoșani, Sc=259 mp, din 
mixtură asfaltică și balast, cu 4 rigole de 
scurgere, borduri din beton 20x25- 110 ml

2021 74.801,05
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 15713/12.05.2021, Autorizație 
de construire nr. 385/15.11.2019                                                

2 1.8.6 Branșament apă rece

Botoșani, str. Calea Naţională nr. 20, 
D.G.A.S.P.C.-Botoşani- Centrul de îngrijire 
și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Botoșani, L=65 ml, din țeavă 
PVC, cu 4 robineți

2021 26.503,81
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 15713/12.05.2021, Autorizație 
de construire nr. 385/15.11.2019                                                

3 1.8.6 Branșament canalizare

Botoșani, str. Calea Naţională nr. 20, 
D.G.A.S.P.C.-Botoşani- Centrul de îngrijire 
și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Botoșani, L=20 ml, din țeavă 
PVC, cu 3 capace cu ramă beton

2021 14.625,21
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 15713/12.05.2021, Autorizație 
de construire nr. 385/15.11.2019                                                

115.930,07

  PREȘEDINTE, 
 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .02.2022
        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa nr. 2

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

bunurilor care se declară de interes public județean și se dau în administrarea                                                          
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

TOTAL

LISTA

                 



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                    

(mii lei)         

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.9.3 Sistem de încălzire 

Botoșani, Piaţa Revoluţiei nr. 13 parter, 

Muzeul Județean Botoșani- Magazin fond 

plastic Botoşani, compus din: 5 radiatoare 

din oțel, 1 pompă de circulație, 1 butelie 

egalizare, 1 termomanometru, țeavă PPR, 

robineți tur-retur, bride, fitinguri

2021 30.866,13
Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 2641/8.10.2021                                            

30.866,13

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

TOTAL

LISTA

                 

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .02.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa nr. 3

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

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

Muzeului Județean Botoșani



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul dobândirii 

și/sau al dării în 

folosință

Valoarea de 

inventar                    

(mii lei)         

Situaţia juridică actuală

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.4 Sediu administrativ

Săveni, str. Avram Iancu nr. 2, Unitatea de 

Asistenţă Medico-Socială Săveni, clădire 

cu fundaţie din beton, zidărie cărămidă, cu 

stâlpi și centuri din beton armat monolit, 

planșee din beton, șarpantă din lemn, cu  

învelitoare din tablă; regim de înălţime 

P+beci, Sc=186,93 mp din care aferentă 

sediului 153,35 mp și aferentă beciului 

33,58 mp, Su=150,60 mp din care aferentă 

sediului 123,86 mp și aferentă beciului 

26,74 mp

2021 513.803,32

Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 815/12.08.2021,                    

Autorizația de construire                                       

nr. 14/14.05.2019                                            

513.803,32

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .02.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa nr. 4

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

bunurilor care se declară de interes public județean care urmează a fi date în administrarea                                     

Unității de Asistență Medico- Socială Săveni

TOTAL

LISTA
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Nr. 3609 din 21.02.2022 

 

 

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 adresa nr 7836/01.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                                 

nr. 19976/10.11.2021, Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi a transmis Procesul verbal la 

terminarea lucrărilor nr. 6034/30.09.2021 și documentația aferentă investiției ”Execuție lucrări pentru 

obținerea autorizației de securitate la incendiu, la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi, 

Strada 1 Decembrie, nr. 30A, Municipiul Dorohoi”, investiție în valoare de 587.509,51 lei, în urma căreia 

s-a obținut Autorizația de securitate la incendiu nr. 1786/21/SU/BT din 26.10.2021. 

 În cadrul investiției au fost efectuate lucrări la imobile care aparțin domeniului public al 

județului și a căror valoare de inventar va fi majorată pe baza documentației prezentată de școala specială 

(școală, internat și cantină), dar au fost obținute și bunuri noi, care urmează a fi declarate de uz sau de 

interes public județean și înregistrate ca aparținând domeniului public al județului (stație pompare și 

rezervor, rețele exterioare), cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare, drept pentru care propun ca bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 să fie date în 

administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi după înscrierea imobilelor în Cartea 

Funciară. 

 În perioada 1.10.2021-3.12.2021 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a domeniului public și 

privat al Județului Botoșani. Cu această ocazie s-au făcut propuneri de către comisiile de inventariere 

numite de administratorii bunurilor, propuneri care au fost centralizate de comisiile numite la nivelul 

Consiliului Județean Botoșani.  

 Cu adresa nr. 32680/27.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                                        

nr. 19078/28.10.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a transmis 

Procesul verbal de inventariere nr. 35576/20.10.2021, încheiat cu ocazia inventarierii bunurilor 

aparținând domeniului public și privat al județului, aflate în administrarea direcției. Comisia de 

inventariere a propus înscrierea în domeniul public al județului a unor bunuri aparținând Centrului de 

îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani, situate în Calea Națională nr. 20, 

mun. Botoșani: alei și platforme carosabile, branșament apă rece și branșament canalizare, bunuri care 

au fost obținute în urma investiției ”Reabilitare clădire secție psihiatrie, mun. Botoșani, str. Calea 

Națională, nr. 20, Jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în centru de îngrijire și asistență” și pentru 

care propun declararea ca bunuri de uz sau de interes public județean. Lucrările au fost executate în baza 

Autorizației de construire nr. 385/15.11.2019, iar la terminarea lucrărilor a fost întocmit Procesul verbal 

nr. 15713/12.05.2021. Cu adresa nr. 32680/20.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

22941/21.12.2021, D.G.A.S.P.C. Botoșani a transmis datele tehnice aferente bunurilor care au făcut 

obiectul investiției. 

 Propun darea în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani a bunurilor noi, obținute în urma investiției, pentru utilizarea în activitatea proprie, 
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administratorul urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Cu ocazia inventarierii domeniului public și privat al județului, Muzeul Județean Botoșani a 

transmis cu adresa nr. 2883/26.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                     

nr. 18801/26.10.2021, propunerea de completare a inventarului bunurilor domeniului public cu sistemul 

de încălzire aferent magazinului fond plastic situat în Piața Revoluției nr. 13 B și C, parter,                                

mun. Botoșani. Acest sistem a făcut obiectul unei investiții la finalul căreia a fost întocmit Procesul verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2641/8.10.2021, transmis împreună cu alte clarificări cu adresa       

nr. 3717/16.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 22700/17.12.2021. 

 Propun declararea acestui bun de uz sau de interes public județean și darea în administrarea 

Muzeului Județean Botoșani pentru utilizarea în activitatea proprie, administratorul urmând a avea 

drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

 Cu adresa nr. 815/10.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                      

nr. 15671/13.09.2021, Unitatea de Asistență Medico- Socială Săveni a transmis valoarea investiției 

”Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni”, însoțită de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr. 815/12.08.2021, iar cu adresa nr. 925/21.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                    

nr. 16239/22.09.2021 a transmis Autorizația de construire nr. 14/14.05.2019 și elementele de identificare 

ale construcției. 

 Cu ocazia inventarierii domeniului public și privat al județului, Unitatea de Asistență       

Medico– Socială Săveni a transmis cu adresa nr. 1022/25.10.2021 propunerea de completare a 

inventarului bunurilor domeniului public cu imobilul Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni. 

 Ca urmare a acestor solicitări, propun declararea bunului Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni 

ca bun de uz sau interes public județean.  

 Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare. Ca urmare, bunul va fi dat în administrarea U.A.M.S. Săveni după intabulare. 

 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. 3610 din 21.02.2022 

 

 

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 adresa nr 7836/01.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                              

nr. 19976/10.11.2021, Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi a transmis Procesul verbal la 

terminarea lucrărilor nr. 6034/30.09.2021 și documentația aferentă investiției ”Execuție lucrări pentru 

obținerea autorizației de securitate la incendiu, la Școala Profesională Specială ”Ion Pillat” Dorohoi, 

Strada 1 Decembrie, nr. 30A, Municipiul Dorohoi”, investiție în valoare de 587.509,51 lei, în urma 

căreia s-a obținut Autorizația de securitate la incendiu nr. 1786/21/SU/BT din 26.10.2021. 

 În cadrul investiției au fost efectuate lucrări la imobile care aparțin domeniului public al 

județului și a căror valoare de inventar va fi majorată pe baza documentației prezentată de școala 

specială (școală, internat și cantină), dar au fost obținute și bunuri noi, care urmează a fi declarate de uz 

sau de interes public județean și înregistrate ca aparținând domeniului public al județului (stație 

pompare și rezervor, rețele exterioare), cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare, drept pentru care se propune ca bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 să fie date în 

administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi după înscrierea imobilelor în Cartea 

Funciară. 

 În perioada 1.10.2021-3.12.2021 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a domeniului public și 

privat al Județului Botoșani. Cu această ocazie s-au făcut propuneri de către comisiile de inventariere 

numite de administratorii bunurilor, propuneri care au fost centralizate de comisiile numite la nivelul 

Consiliului Județean Botoșani.  

 Cu adresa nr. 32680/27.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                

nr. 19078/28.10.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a transmis 

Procesul verbal de inventariere nr. 35576/20.10.2021, încheiat cu ocazia inventarierii bunurilor 

aparținând domeniului public și privat al județului, aflate în administrarea direcției. Comisia de 

inventariere a propus înscrierea în domeniul public al județului a unor bunuri aparținând Centrului de 

îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani, situate în Calea Națională nr. 20, 

http://www.cjbotosani.ro/
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mun. Botoșani: alei și platforme carosabile, branșament apă rece și branșament canalizare, bunuri care 

au fost obținute în urma investiției ”Reabilitare clădire secție psihiatrie, mun. Botoșani, str. Calea 

Națională, nr. 20, Jud. Botoșani, cu schimbarea destinației în centru de îngrijire și asistență” și pentru 

care se propune declararea ca bunuri de uz sau de interes public județean. Lucrările au fost executate în 

baza Autorizației de construire nr. 385/15.11.2019, iar la terminarea lucrărilor a fost întocmit Procesul 

verbal nr. 15713/12.05.2021. Cu adresa nr. 32680/20.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 22941/21.12.2021, D.G.A.S.P.C. Botoșani a transmis datele tehnice aferente bunurilor 

care au făcut obiectul investiției. 

 Se propune darea în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani a bunurilor noi, obținute în urma investiției, pentru utilizarea în activitatea proprie, 

administratorul urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Cu ocazia inventarierii domeniului public și privat al județului, Muzeul Județean Botoșani a 

transmis cu adresa nr. 2883/26.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                     

nr. 18801/26.10.2021, propunerea de completare a inventarului bunurilor domeniului public cu 

sistemul de încălzire aferent magazinului fond plastic situat în Piața Revoluției nr. 13 B și C, parter, 

mun. Botoșani. Acest sistem a făcut obiectul unei investiții la finalul căreia a fost întocmit Procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2641/8.10.2021, transmis împreună cu alte clarificări cu 

adresa nr. 3717/16.12.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 22700/17.12.2021. 

 Se propune declararea acestui bun de uz sau de interes public județean și darea în 

administrarea Muzeului Județean Botoșani pentru utilizarea în activitatea proprie, administratorul 

urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Cu adresa nr. 815/10.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                      

nr. 15671/13.09.2021, Unitatea de Asistență Medico- Socială Săveni a transmis valoarea investiției 

”Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni”, însoțită de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

nr. 815/12.08.2021, iar cu adresa nr. 925/21.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                    

nr. 16239/22.09.2021 a transmis Autorizația de construire nr. 14/14.05.2019 și elementele de 

identificare ale construcției. 

 Cu ocazia inventarierii domeniului public și privat al județului, Unitatea de Asistență       

Medico– Socială Săveni a transmis cu adresa nr. 1022/25.10.2021 propunerea de completare a 

inventarului bunurilor domeniului public cu imobilul Sediu administrativ U.A.M.S. Săveni. 

 Ca urmare a acestor solicitări, se propune declararea bunului Sediu administrativ U.A.M.S. 

Săveni ca bun de uz sau interes public județean.  

 Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare. Ca urmare, bunul va fi dat în administrarea U.A.M.S. Săveni după intabulare. 

 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. 
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