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           Proiect  

   Nr.63 din 16.03.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru efectuarea unor lucrări, în 

vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav nr.17A, în municipiul 

Botoșani” - CF 61696 Botoșani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de ____03.2022, 

urmare a adreselor nr. 6022 din 07.03.2022 și nr. 6721 din 14.03.2022 ale Primăriei 

Municipiului Botoșani, înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4597 din 07.03.2022 și 

nr. 5068 din 14.03.2022 precum și a adreselor nr. 12441 din 10.03.2022 și nr. 13318 din 

15.03.2022 ale Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, înregistrate la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 4855 din 10.03.2022 și nr. 5199  din 15.03.2022 

analizând Referatul de aprobare nr. 5300 din 16.03.2022 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoșani, prin care se propune acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere 

pentru efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din 

str. Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”,  

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei 

Juridice, Administrație Publică Locală nr. 5301 din 16.03.2022, 

 - 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, pretecţia mediului şi turism, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comitetului director al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

în conformitate cu prevederile art. 622 alin. (1) și art. 862 alin. (1) din Codul civil din 

2009, republicat,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (6) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ș t e: 

 

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru 

efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. 

Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”, pe terenul aflat în domeniul public al județului Botoșani,  

înscris în CF nr. 50104 Botoșani, pe o rută cu acces direct la terenul destinat amenajării zonei de 

recreere din str. Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani, număr cadastral 61696. 

(2) Traseul aprobat la alin. (1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(3) Datele tehnice privind desfășurarea lucrărilor:  

- pentru circulația mijloacelor auto se va utiliza accesul betonat existent în lungine de 130 ml, 

- intervalul orar propus este 09.00 - 16.00 cu o frecvență de cel mult un utilaj pe oră,  

- durata maxima estimată pentru efectuarea lucrărilor este martie 2023, 
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- utilaje și mașini folosite: autoutilitară, autobasculantă, buldoexcavator și autobetonieră, 

- tonajul maxim al utilajelor și mașinilor folosite este cuprins între 3,5 tone și 26 de tone.  

(4) În incinta unității sanitare nu se permite: depozitarea materialelor de construcții, a 

deșeurilor din demolări, a utilajelor sau autospecialelor. 

(5) Beneficiarul va urmări respectarea programului de lucru din șantier, tonajul utilajelor, 

frecvența și intervalul orar de lucru aprobat. 

(6) Beneficiarul și prestatorul nu va perturba în niciun fel activitatea unității sanitare șau 

activitățile conexe actului medical. 

 

Art.2 După finalizarea lucrărilor, Municipiului Botoșani va efectua pe cheltuiala proprie, 

lucrările de refacere a bunurilor afectate, asigurând aducerea terenului și a bunurilor la forma 

inițială. 

 

Art.3 Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani în calitate de administrator, 

urmărește pe toată perioada desfășurării lucrărilor respectarea prevederilor art.1 și ducerea la 

îndeplinire a prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre la terminarea lucrărilor. 

 

Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate, și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 PREȘEDINTE,  Avizat pentru legalitate: 

            PREȘEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Doina Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

Botoșani,  

Nr.______ din ___.___.2022 



 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani                                                                                                                Anexa  la Hotărârea nr.____ din ___.___.2022 

                                Avizat pentru legalitate, 

           PREȘEDINTE,                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
  Doina Elena FEDEROVICI                                             Marcel – Stelică BEJENARIU 
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Nr. 5300 din 16.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

  

Cu adresa nr. 6022 din 07.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4597 din 

07.03.2022, Municipiul Botoșani solicită acces de trecere pe terenul înscris în CF 50104 Botoșani, 

aferent Secției de Obstetrică și Ginecologie, aflată în subordinea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani, cu mijloace auto și utilaje de construcții, la șantierul amenajat pe parcela 

proprietatea Municipiului Botoșani - CF 61696 Botoșani . 

Bunurile din cadrul Secției de Obstetrică și Ginecologie aparţin domeniului public al Judeţului 

Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, sunt înscrise 

în Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27 din 28.02.2019 privind aprobarea 

inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 

 Scopul lucrărilor este realizarea proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav 

nr. 17A, în municipiul Botoșani”. 

 Cu adresa nr. 12441 din 10.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4855 

din 10.03.2022, Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani solicită clarificări și informații 

suplimentare privind accesul și tranzitarea terenului aferent secției, drept urmare, cu adresa nr. 6721 

din 14.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5068 din 14.03.2022, Municipiul 

Botoșani, în calitate de beneficiar al lucrărilor, a prezentat informații suplimentare privind accesul pe 

terenul Secției de Obstetrică și Ginecologie din Botoșani, str. George Enescu nr.6.. 

 Obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de recreere, str.Vârnav, nr. 17A, în Municipiul 

Botoșani” se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 

4:”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2.:”Realizarea de acțiuni 

destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv Specific 4.2.:”Reconversia și 

refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile 

reşedinţă de judeţ”, pentru care a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 5376 din 05.05.2020 cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează mărirea suprafețelor cu spații verzi în municipiul 

Botoșani, prin ”reconversia unui teren degradat, neutilizat prin transformarea acestuia într-un parc 

constituit din zone înierbate din spațiu verde - 3.762,27 mp și din zone construite destinate 

activităților sportive și recreative - 334,73 mp”.  

În urma analizei tuturor posibilităților de acces în șantier, beneficiarul a identificat ca singură 

variantă de acces pe parcela 61696 Botoșani, respectiv tranzitarea terenului aferent Secției de 

Obstetrică și Ginecologie Botoșani, înscris în CF 50104 Botoșani, pe la Poarta nr. 2 din str. Bucovina, 

conform planului de amplasare în zonă. Accesul se realizează pe alee betonată existentă pe o lungime 

cca 130 ml.    

Mijloacele de transport utilizate sunt: autospeciale, autobasculante, buldo-excavatoare și 

autobetoniere, cu masă maxim între 3,5 tone și 26 de tone.  

Intervalul orar de accesul în incintă cu echipamente este între 09.00 și 16.00. 

Termenul maxim de desfășurare a lucrărilor este martie 2023.  
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Folosirea utilajelor grele va dura cel mult 30 de zile. 

Beneficiarul va suporta toate cheltuielile necesare eventualelor amenajări ocazionate de 

accesul utilajelor, fără să afecteze în vreun fel bunurile Secției de Obstetrică și Ginecologie sau buna 

desfășurare a activității medicale și va aduce în stare inițială căile de acces, împrejmuirile sau orice 

bun al administratorului. 

 Proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str.Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”, 

se realizează în conformitate cu Certificatul de urbanism nr.649 din 11.09.2020 și Autorizaţia de 

construire nr.30 din 12.02.2021. 

 Cu adresa nr.13318 din 15.03.2022, Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani a 

transmis acordul de principiu pentru acces auto și utilaje pentru construcții pe terenul Secției de 

Obstetrică și Ginecologie din Botoșani, exprimat prin Hotărârea Comitetului Director nr.4 din 

15.03.2022. 

 

 Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
  PREŞEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 
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                        DIRECŢIA                                                                                                                     DIRECŢIA JURIDICĂ                                           

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI                                                                               ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                 

                                                                                                                               Nr. 5301 din 16.03.2022 

 

 VIZAT,                                       VIZAT, 

 VICEPREȘEDINTE                                      VICEPREȘEDINTE 

                                      Dorin Birta 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Potrivit art. 173 alin. (1) lit. d) şi lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ, consiliul județean îndeplinește „atribuţii privind gestionarea 

serviciilor publice de interes judeţean” şi „alte atribuții prevăzute de lege”, iar la alin. (6) lit. b) 

se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean „emite avizele, acordurile şi 

autorizaţiile date în competenţa sa prin lege”.  

 În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57 din 2019, ”în exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă 

(…) hotărâri”. 

 

 Municipiul Botoșani, cu adresa nr. 6022 din 07.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 4597 din 07.03.2022, solicită acces auto și cu utilaje pentru construcții de șantier pe 

terenul înscris în CF 50104 Botoșani, aferent Secției de Obstetrică și Ginecologie, aflată în subordinea  

Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani. 

Bunurile din cadrul Secției de Obstetrică și Ginecologie situate în municipiul Botoșani, str. 

George Enescu nr. 6, aparţin domeniului public al Judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani. Bunurile sunt înscrise în Anexa nr. 14 la Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 27 din 28.02.2019 privind aprobarea inventarului actualizat al 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani. 

Cu adresa nr. 12441 din 10.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 4855 din 

10.03.2022, Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani solicită clarificări și informații 

suplimentare privind accesul și tranzitarea terenului aferent secției. 

 Scopul solicitării este:”acordarea Municipiului Botoșani a unui drept de trecere pentru 

efectuarea unor lucrări, în vederea realizării proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. 

Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani” - CF 61696 Botoșani”. 

 

 Cu adresa nr. 6721 din 14.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5068 din 

14.03.2022, Municipiul Botoșani în calitate de beneficiar al lucrărilor de amenajare a prezentat 

informații suplimentare privind accesul auto și cu utilaje pentru construcții pe șantier solicitat pe terenul 

Secției de Obstetrică și Ginecologie din Botoșani, str. George Enescu nr.6.. 

 Astfel, obiectivul de investiții: Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în 

Municipiul Botoșani” se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa 

prioritară 4:”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2.:”Realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv Specific 4.2.:”Reconversia și 

refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile 
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reşedinţă de judeţ”, drept pentru care a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 5376 din 05.05.2020 cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

 

Potrivit beneficiarului, obiectivele specifice ale proiectului vizează: ”reconversia unui teren 

degradat, neutilizat prin transformarea acestuia într-un parc constituit din zone înierbate din spațiu 

verde - 3.762,27 mp și din zone construite destinate activităților sportive și recreative - 334,73 mp”, în 

vederea creșterii  suprafețelor spațiilor verzi în municipiul Botoșani. 

Proiectul cuprinde elemente de arhitectură urbană și agrement: piste alergare, fântână arteziană, 

fântână apa potabila, bănci smart parc, stâlpi iluminat, alee acces intrare, stâlpi metalici împrejmuire, 

dar și spații verzi. 

 Beneficiarul a identificat și analizat toate posibilitățile de acces la lotul înscris în CF 61696 

Botoșani pe care urmează să se facă amenajarea spațiilor de recreere. Singura soluție viabilă este de 

tranzitare a terenului Secției de Obstetrică și Ginecologie din Botoșani, str. George Enescu nr.6., care 

se poate efectua conform planului de amplasare în zonă, prin strada Bucovina, pe la Poarta nr.2 de 

intrare în incintă, pe alei betonate existente, utilizate de administrator pentru accesul cu mijloace de 

transport mari și autospeciale  

Beneficiarul propune ca circulația mijloacelor auto și a utilajelor de șantier să se realizeze pe 

aleile betonate existente în lungime de 130 ml. Mașinile utilizate sunt: autospeciale, autobasculante, 

buldo-excavatoare și autobetoniere, cu masă maxim autorizată între 3,5 tone și 26 de tone.  

Accesul în incintă cu echipamente și utilaje se va desfășura în intervalul orar 09.00-16.00 cu o 

frecvență de cel mult un utilaj pe oră. 

Termenul maxim de desfășurare a lucrărilor este martie 2023.  

Potrivit estimărilor avansate de constructor, folosirea utilajelor grele, va dura cel mult 30 de zile. 

Beneficiarul va suporta toate cheltuielile necesare eventualelor amenajării ocazionate de accesul 

utilajelor, fără să afecteze în vreun fel bunurile Secției de Obstetrică și Ginecologie sau buna 

desfășurare a activității medicale și va aduce în stare inițială căile de acces, împrejmuirile sau orice bun 

al administratorului. 

 Pentru proiectul „Amenajarea zonei de recreere din str.Vârnav nr.17A, în municipiul Botoșani”, 

s-au eliberat Certificatul de urbanism nr.649 din 11.09.2020, înregistrat la Primăria Municipiului 

Botoșani cu nr.18261 din 11.09.2020 și Autorizaţia de construire nr.30 din 12.02.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Botoșani cu nr.3041 din 12.02.2021. 

 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani a luat cunoștință de traseul solicitat de 

beneficiar, perioada de desfășurare a lucrărilor de construcții și intervalul zilnic de lucru pentru 

derularea proiectului „Amenajarea zonei de recreere din str. Vârnav nr. 17A, în municipiul Botoșani, 

drept pentru care prin adresa nr. 13318 din 15.03.2022 a transmis acordul de principiu pentru acces a 

mijloacelor auto și a utilajelor pentru construcții, pe terenul Secției de Obstetrică și Ginecologie din 

Botoșani, exprimat prin Hotărârea Comitetului Director nr. 4 din 15.03.2022.  

 

  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,        

      Geanina PINTILII                                                                        Amalia MARIAN               


