
 
                  PROIECT 

Nr. 79  / 25.05/ 2020 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de racordare la rețeaua de 

canalizare a unui imobil proprietate personală 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de___.05.2020, 

urmare a adreselor înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6008/04.05.2020 și     

nr. 6636/18.05.2020, precum și a adresei nr. 23418/25.05.2020 a Spitalului Județean de Urgență 

„Mavromati” Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6943/25.05.2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 6997 din 

25.05.2020, prin care se propune eliberarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru 

efectuarea unor lucrări de racordare la rețeaua de canalizare a unui imobil proprietate personală, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, Direcția Arhitect Șef 

și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală nr. 6998 din 25.05.2020, 

- 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 și parteneriate, 

- în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completărilor ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (6) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h ot ă ră ș te : 
 

 Art.1 Se eliberează acordul Consiliului Județean Botoșani pentru efectuarea lucrărilor de 

racordare la rețeaua de canalizare, pe domeniul public al Județului Botoșani situat din mun. Botoșani, 

str. Nicolae Iorga nr. 3, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

a imobilului proprietate personală situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5, județul 

Botoșani, cu mențiunea de refacere și redimensionare a căminului de colectare a apelor uzate, în care 

se va efectua branșarea. 
 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată proprietarului imobilului situat în municipiul 

Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5, județul Botoșani și Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, în vederea ducerii la îndeplinire. 
 

Avizat pentru legalitate, 

PREȘEDINTE            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Costică MACALEŢI                                                     Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2020 

 

 



 
 

Nr. 6997  / 25.05 / 2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6008/04.05.2020             

dl Marcu Petre Cornel, domiciliat în comuna Lunca, județul Botoșani, solicită acordul 

Consiliului Județean Botoșani pentru efectuarea unor lucrări de racordare la rețeaua de 

canalizare a imobilului, proprietate personală, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae 

Iorga  nr. 5, județului Botoșani, iar prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                    

nr. 6636/18.05.2020 este transmis Certificatul de urbanism nr. 300/15.05.2020, emis de 

Primăria municipiului Botoșani, în scopul efectuării lucrării „Racord Rețea Canalizare”. 

Menționăm că dl Marcu Petru Cornel precizează, în adresa nr. 6008/04.05.2020, că 

branșarea la rețeaua de canalizare se va realiza în perimetrul imobilului „Teren aferent 

laboratorului de Medicină Legală” din municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 3, județul 

Botoșani, aflat în vecinătatea proprietății acestuia, imobil care aparține domeniului public al 

Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, conform Anexei 14 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/2019. 

Ca urmare a corespondenței purtate cu Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

acesta comunică, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                              

nr. 6943/25.05.2020, acordul branșării la rețeaua de canalizare existentă în perimetrul 

imobilului „Teren aferent laboratorului de Medicină Legală”, a imobilului proprietate 

personală a dlui Marcu Petru Cornel, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5, 

județului Botoșani, cu mențiunea de refacere și redimensionare a căminului de colectare a 

apelor uzate, în care se va efectua branșarea. 

În Certificatul de urbanism nr. 234 din 28.08.2018, la pct. 5 litera d.3 „Avize/acorduri 

specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora”, 

s-a prevăzut obținerea acordului Consiliului Județean Botoșani, pentru porțiunea de teren 

traversată de racordul de branșare la rețeaua de canalizare. 

Luând în considerare adresa Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6943/25.05.2020, propun eliberarea acordului 

Consiliului Județean Botoșani pentru lucrarea solicitată prin Certificatul de urbanism nr. 

300/15.05.2020. 

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

acest scop. 

 

 

PREŞEDINTE 

Costică MACALEȚI 

 



 

       Direcția       Direcția            Direcția Juridică  

  Administrarea Patrimoniului   Arhitect Șef  Administrație Publică Locală  
 

 

Nr. 6998  / 25.05 / 2020                 VIZAT          VIZAT 

      VICEPREȘEDINTE             VICEPREȘEDINTE 

      Dorin BIRTA   Constantin-Liviu TOMA 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (6) lit. b), din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare, Consiliul 

Județean Botoșani își exercită atribuțiile privind emiterea de avize, acorduri și autorizații 

date în competenţa sa prin lege. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6008/04.05.2020             

dl Marcu Petre Cornel, domiciliat în comuna Lunca, județul Botoșani, solicită acordul 

proprietarului pentru efectuarea unor lucrării de racordare la rețeaua de canalizare pentru 

imobilul, proprietate personală, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5, 

județului Botoșani, iar prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                    

nr. 6636/18.05.2020 este transmis Certificatul de urbanism nr. 300/15.05.2020, emis de 

Primăria municipiului Botoșani, în scopul „Racord Rețea Canalizare”. 

Menționăm că dl Marcu Petru Cornel precizează, în adresa nr. 6008/04.05.2020, că 

branșarea la rețeaua de canalizare se va realiza în perimetrul imobilului „Teren aferent 

laboratorului de Medicină Legală” din municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 3, județul 

Botoșani, aflat în vecinătatea proprietății acestuia, imobil care aparține domeniului public al 

Județului Botoșani, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” 

Botoșani, conform Anexei 14 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 27/2019. 

Ca urmare a corespondenței purtate cu Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

acesta comunică, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                            

nr. 6943/25.05.2020, acordul branșării la rețeaua de canalizare existentă în perimetrul 

imobilului „Teren aferent laboratorului de Medicină Legală”, a imobilului proprietate 

personală a dlui Marcu Petru Cornel, situat în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5, 

județului Botoșani, cu mențiunea de refacere și redimensionare a căminului de colectare a 

apelor uzate, în care se va efectua branșarea. 

 

 



În Certificatul de urbanism nr. 234 din 28.08.2018, la pct. 5 litera d.3 „Avize/acorduri 

specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora”, 

s-a prevăzut obținerea acordului Consiliului Județean Botoșani, pentru porțiunea de teren 

traversată de racordul de branșare la rețeaua de canalizare. 

Luând în considerare adresa Spitalului de Urgență „Mavromati” Botoșani, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 6943/25.05.2020, se propune eliberarea acordului 

Consiliului Județean Botoșani pentru lucrarea solicitată prin Certificatul de urbanism            

nr. 300/15.05.2020. 

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     ARHITECT ȘEF           DIRECTOR EXECUTIV 

       Geanina PINTILII   Paul HRUȘCĂ       Amalia MARIAN 

 

 


