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                     Proiect  

Nr. 64 din 16.03.2022 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul privat 

al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării 

 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de     .03.2022, 

 urmare a adresei Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani nr. 9553/23.02.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 3976/25.02.2022, 

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

nr. 5073 / 14.03.2022, prin care se propune trecerea unui bun din domeniul public al județului Botoșani 

în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 5074 / 14.03.2022, 

- 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, parteneriate și fonduri europene, 

 în baza art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 

privind Codul administrativ, a art. 2 și art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, 

în temeiul 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 aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani, în domeniul privat al 

acestuia a unui bun aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, pentru 

scoaterea din funcțiune în vederea demolării, identificat conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Bunul care trece în domeniul privat conform alin. (1) rămâne în administrarea actualului 

titular al acestui drept, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de demolare și 

de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri. 

 (3) Se mandatează Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, ca în numele Județului 

Botoșani, să efectueze procedurile legate de demolarea bunului prevăzut în anexă și valorificarea 

materialelor rezultate în urma demolării. 

 (4) Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Botosani. 

 (5) În termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor menționate la alin. (3) și alin. (4), 

Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani va comunica Consiliului Județean Botoșani 

documentele justificative. 

 (6) După efectuarea demolărilor, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani își va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  
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Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri prin Direcția Administrarea Patrimoniului, Direcția Buget – Finanţe, Direcția Juridică, 

Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate și Spitalul Județean de Urgență 

”Mavromati” Botoșani. 

 

 

 

             PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate: 

    Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 
Botoşani, 

Nr.______/     .03.2022 



Nr.crt.
Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar       

(lei)         

Situaţia juridică actuală.                  

Denumire act proprietate sau alte 

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.1.2. Cabină poartă nr. 1

Botoşani, str. Marchian nr. 11, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

"Mavromati" Botoşani, amplasată 

la intrarea din str. Marchian nr. 

11, construită din zidărie de 

cărămidă, acoperiş tip terasă, Sc 

= 11,55 mp, nr. cadastral 52936-

C18

1981 6.600,00

Domeniul public al Județului Botoșani conform                                     

H.G. nr. 867/2002,                                                      

Legea nr. 99/7.04.2004,                               

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                                           

P.V. reevaluare nr. 1085/17.01.2022                                                          

CF 52936 mun. Botoșani                 

6.600,00

               PREȘEDINTE,                        

     Doina – Elena Federovici                 

Anexa 

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

TOTAL

Marcel – Stelică Bejenariu

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.           din     .03.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

Lista bunurilor aflate în administrarea Spitalului Județean de urgență ”Mavromati” Botoșani care trec din 

domeniul public al Județului Botoșani 
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Nr. 5073 din 14.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Cu adresa nr. 9553/23.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                      

nr. 3976/25.02.2022, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani a solicitat trecerea din 

domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării, a bunului 

”Cabină poartă nr. 1” situat în str. Marchian nr. 11, bun aflat în administrarea spitalului. Acesta este o 

construcție din zidărie de cărămidă cu acoperiș tip terasă, cu suprafața construită de 11,55 mp, înscris în 

Cartea Funciară nr. 52936-mun. Botoșani, nr. cadastral 52936-C18. Imobilul datează din 1981 și are 

valoarea de inventar de 6.600 lei, conform anexei la prezentul proiect.  

 Bunul are durata de utilizare consumată, iar demolarea lui este necesară pentru eliberarea 

terenului în suprafață de 1.937,20 mp pe care este amplasat, teren care a fost disponibilizat în vederea 

realizării obiectivului ”Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. Având în vedere aceste aspecte, bunul în cauză nu 

mai prezintă interes public județean. 

 Conform art. 1 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităților administrativ- teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și se 

casează în condițiile prezentei ordonanțe. Conform art. 2, ”Pentru scoaterea din funcțiune, în vederea 

valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat 

al statului sau al unităților administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia.”, iar conform art. 4 ”Sumele rezultate din valorificarea activelor 

corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau 

la bugetele comunelor, orașelor sau județelor, după caz.” 

 Potrivit art. 361 alin. (2) din Codul administrativ, ”Trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unități administrsativ - teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, 

orașului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” 

 Propun ca bunul care trece în domeniul privat să rămână în administrarea actualului titular al 

acestui drept, respectiv Spitalul Județean de Urgențe ”Mavromati” Botoșani, până la efectuarea 

operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de demolare și de valorificare a materialelor rezultate în 

urma acestei proceduri. 

 Totodată, propun mandatarea administratorului bunului, ca în numele Județului Botoșani, să 

efectueze procedurile legate de demolarea acestuia și valorificarea materialelor rezultate în urma 

demolării. 

 Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma demolării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se vor face venit la bugetul Județului Botosani, iar în termen de 30 de zile de la 

finalizarea demersurilor documentele justificative se vor comunica Consiliului Județean Botoșani. 

Conform art. 290 din Codul administrativ, ”Evidența financiar – contabilă a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale se ține distinct în 
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contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare, concedent sau de instituția de 

utilitate publică care are în folosință gratuită aceste bunuri.” 

 

 

 După efectuarea procedurilor legate de demolare, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” 

Botoșani își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 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. 5074 din 14.03.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 Cu adresa nr. 9553/23.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                      

nr. 3976/25.02.2022, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani a solicitat trecerea din 

domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării, a bunului 

”Cabină poartă nr. 1” situat în str. Marchian nr. 11, bun aflat în administrarea spitalului. Acesta este o 

construcție din zidărie de cărămidă cu acoperiș tip terasă, cu suprafața construită de 11,55 mp, înscris 

în Cartea Funciară nr. 52936-mun. Botoșani, nr. cadastral 52936-C18. Imobilul datează din 1981 și are 

valoarea de inventar de 6.600 lei, conform anexei la prezentul proiect.  

 Bunul are durata de utilizare consumată, iar demolarea lui este necesară pentru eliberarea 

terenului în suprafață de 1.937,20 mp pe care este amplasat, teren care a fost disponibilizat în vederea 

realizării obiectivului ”Ambulatoriu de Specialitate și Spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență 

Mavromati, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. Având în vedere aceste aspecte, bunul în cauză nu 

mai prezintă interes public județean. 

 Conform art. 1 din Ordonanța nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 

unităților administrativ- teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se scot din funcțiune, se valorifică și 

se casează în condițiile prezentei ordonanțe. Conform art. 2, ”Pentru scoaterea din funcțiune, în 

vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale prevăzute la art. 1 vor fi trecute în 

domeniul privat al statului sau al unităților administrativ – teritoriale, potrivit reglementărilor privind 

proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.”, iar conform art. 4 ”Sumele rezultate din 

valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit 

la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, orașelor sau județelor, după caz.” 

 Potrivit art. 361 alin. (2) din Codul administrativ, ”Trecerea unui bun din domeniul public al 

unei unități administrsativ - teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului 

județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, 

orașului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” 

 Se propune ca bunul care trece în domeniul privat să rămână în administrarea actualului titular 

al acestui drept, respectiv Spitalul Județean de Urgențe ”Mavromati” Botoșani, până la efectuarea 

operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de demolare și de valorificare a materialelor rezultate în 

urma acestei proceduri. 
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 Totodată, se mandatează administratorul bunului, ca în numele Județului Botoșani, să efectueze 

procedurile legate de demolarea acestuia și valorificarea materialelor rezultate în urma demolării. 

 Sumele rezultate în urma valorificării materialelor rezultate în urma demolării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se vor face venit la bugetul Județului Botosani, iar în termen de 30 de zile de la 

finalizarea demersurilor documentele justificative se vor comunica Consiliului Județean Botoșani. 

Conform art. 290 din Codul administrativ, ”Evidența financiar – contabilă a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale se ține distinct în 

contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare, concedent sau de instituția de 

utilitate publică care are în folosință gratuită aceste bunuri.” 

 După efectuarea procedurilor legate de demolare, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” 

Botoșani își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența financiar - contabilă.  

 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 


