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Proiect 

           Nr. 120 din 17.05.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani  

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

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de           .05.2021, 

 urmare a Proceselor verbale ale Comisiei de Inventariere a domeniului public și privat al 

județului Botoșani înregistrate cu nr. 17615/18.11.2019 și 16607/16.11.2020, a Procesului verbal 

al Comisiei de Inventariere a bunurilor din domeniul public al județului Botoșani aferente 

Proiectului Sistemul Integrat al Managementului Deșeurilor Botoșani înregistrat cu                              

nr. 18820/16.12.2020, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                           

nr.8428 / 17.05.2021, prin care se propune aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al 

județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării,  

având în vedere: 

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

Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 8429 / 17.05.2021, 

- 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 conformitate cu art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,               

art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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. 173 alin. (1) lit. f), 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 bunurilor cuprinse în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 

scoaterii din funcțiune și casării. 

     (2) Bunurile care trec în domeniul privat conform art. 1 rămân în administrarea/concesiunea 

actualilor titulari ai acestor drepturi, respectiv S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, Consiliul Județean 

Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul Militar Județean Botoșani, Unitatea de 

Asistență Medico Socială Sulița, conform Anexei, până la efectuarea operațiunilor legale de 

scoatere din funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei 

proceduri. 
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     (3) Se mandatează S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul 

Militar Județean Botoșani, Unitatea de Asistență Medico Socială Sulița să îndeplinească toate 

operațiunile legale de scoatere din funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în 

urma acestei proceduri, pentru bunurile pe care le au în administrare/concesiune. 

     (4) Documentațiile rezultate în urma acestor operațiuni se vor transmite și Consiliului Județean 

Botoșani. 

     (5) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor rezultate în urma casării, după deducerea 

cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul județului Botoșani. 

 

Art. 2  ̶ Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului 

și Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate, S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, 

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul Militar Județean Botoșani și Unitatea de Asistență 

Medico Socială Sulița vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

 

 

               PREȘEDINTE,                                Avizat pentru legalitate: 

      Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                      Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.          din      .    .2021 



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 2.1.24.6 Unitate de compostare individuala 2864 buc. Municipiul Botoșani 2012 702.030,64
Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

1 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 337 

bucăți
Oraș Flămânzi 2012 82.606,26

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

2 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 182 

bucăți
Comuna Blândești 2012 44.612,28

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

3 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 326 

bucăți
Comuna Cristești 2012 79.909,91

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

4 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 274 

bucăți
Comuna Ibănești 2012 67.163,55

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

5 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 206 

bucăți
Comuna Sulița 2012 50.495,22

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

Bunuri aflate în administrarea Consiliului Județean Botoșani

la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.          din    .05.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

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

Lista bunurilor care trec din domeniul public al județului Botoșani 

Bunuri aflate în concesiunea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani

Anexa 
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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

6 2.1.24.6
Unitate de compostare individuală 383 

bucăți
Comuna Trușești 2012 93.881,89

Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                       

H.C.J. nr.103/29.07.2016,                                

H.C.J. nr.151/27.10.2016                            

1 2.3.2.2.9.3. Autoutilitară cu jet de înaltă presiune

ISPA Obiectiv nou realizat prin 

Programul de Investiții ISPA  - 

Municipiul Botoșani

2012 333.366,56
Domeniul public al Judetului Botoșani conform                                                                   

H.C.J. nr. 37/31.03.2016 

1 1.1.9. Eşafodaj pentru rezervor apă

Sulița, Unitatea de Asistenţă 

Medico-Socială Suliţa,               

Sc = 15 mp, tablă neagră,               

nr. cadastral 51913-C9

2008           

1983
5.178,53

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                       

O.G. nr. 70/2002 modificată cu                   

O.G. nr. 78/2004,                                                           

H.C.L. Sulița nr. 70/13.12.2007,                                          

H.C.J. nr. 124/17.12.2007                                             

CF 51913 Sulița

2 1.5.7. Rezervor CO- 2 bucăți

Sulița, Unitatea de Asistenţă 

Medico-Socială Suliţa,               

Sc=  30 mp, V rezervor= 4 mc, 

nr. cadastral 51913-C11

2008            

1983
1.726,18

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                                       

O.G. nr. 70/2002 modificată cu                   

O.G. nr. 78/2004,                                                           

H.C.L. Sulița nr. 70/13.12.2007,                                          

H.C.J. nr. 124/17.12.2007                                             

CF 51913 Sulița

1 1.6.3.2. Împrejmuire din beton prefabricate 

Botoşani, str. Sucevei nr. 2, 

Centrul Militar Judeţean 

Botoşani, L=79,62 m

2010            

1995            
1.657,72

Domeniul public al Judetului Botosani conform                                                            

Legii nr. 446/2006,                                             

H.C.J. nr. 4/31.01.2012

1.462.628,74

               PREȘEDINTE,                        

     Doina – Elena Federovici                 

Bun aflat în concesiunea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

Bunuri aflate în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Sulița

Bun aflat în administrarea Centrului Militar Județean Botoșani

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Marcel – Stelică Bejenariu

TOTAL 
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Nr.8428 din 17.05.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Conform art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, dreptul de 

proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul 

sau interesul public, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

 În prezentul proiect propun trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în 

domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune și casare.  

 Conform art. 1 al Ordonanței 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, 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.  

 La art. 2 din aceeași ordonanță se menționează că 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. 

 Conform art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ – 

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, al orașului sau al 

municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel. În instrumentele de prezentare și motivare 

a hotărârilor se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului 

public național sau local, după caz. 

 Propun trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea scoaterii din 

funcțiune și casării, a următoarelor bunuri, cuprinse în Anexa la prezentul proiect de hotărâre: 

1. Un număr de 4572 unități de compostare individuală din care un număr de 2864 bucăți aflate 

în concesiunea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, iar diferența de 1708 bucăți aflate în administrarea 

Consiliului Județean Botoșani, date în custodie Primăriei Orașului Flămânzi, Primăriei Comunei 

Blândești, Primăriei Comunei Cristești, Primăriei Comunei Ibănești, Primăriei Comunei Sulița, 

Primăriei Comunei Trușești. 

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al județului 

Botoșani aferente Proiectului Sistemul Integrat al Managementului Deșeurilor Botoșani, numită la 

nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 18820/16.12.2020 au fost centralizate 

propunerile de casare a celor 4572 unități compostoare, propuneri care au fost făcute de către Urban 

Serv S.A. pentru 2864 bucăți, de Primăria Orașului Flămânzi pentru 337 bucăți, de Primăria Comunei 

Blândești pentru 182 bucăți, de Primăria Comunei Cristești pentru 326 bucăți, de Primăria Comunei 

Ibănești pentru 274 bucăți, de Primăria Comunei Sulița pentru 206 bucăți și de Primăria Comunei 

Trușești pentru 383 bucăți.  

 Aceste unități de compostare individuală au fost distribuite către utilizatorii finali (populație) 

în perioada 2011-2014, au un grad avansat de uzură, îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la 

darea în folosință și nu mai sunt de uz sau interes public. 
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2. Autoutilitară cu jet de înaltă presiune, aflată în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. 

Botoșani. 

 În Procesele verbale ale comisiilor de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numite la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrate cu nr. 17615/18.11.2019 și 

16607/16.11.2020, s-a propus scoaterea din funcțiune și casarea bunului Autoutilitară cu jet de înaltă 

presiune, cu nr. de înmatriculare BT-71-SAA, ca urmare a autoincendierii soldată cu distrugerea în 

procent de 100% a acestuia. 

 La baza propunerilor comisiilor de inventariere au stat solicitările S.C. Nova Apaserv S.A. 

Botoșani care a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea casării 

a bunului și a atașat la această propunere: Procesul – verbal de intervenție al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență Botoșani în care s-a constatat arderea în totalitate a autoutilitarei ca urmare a unui 

scurtcircuit electric, Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară în care s-a constatat că focul a pornit 

de la compartimentul motorului unde sunt majoritatea cablurilor electrice, apoi s-a extins și în 

compartimentul din spate al instalației de desfundare, practic la toată utilitara, că autoutilitara este o 

epavă, a cărei valoare se obține prin vinderea la o societate de achiziționare fier vechi, Raportul 

comisiei interne de cercetare a evenimentelor din data de 22.07.2019, în care au fost analizate cauzele 

care ar fi putut duce la producerea incendiului și au fost făcute propuneri pentru evitarea unor eventuale 

evenimente viitoare. 

 Prin adresa Direcției Buget – Finanțe nr. 13367/24.07.2019 s-a transmis Direcției 

Administrarea Patrimoniului faptul că sunt îndeplinite prevederile legale pentru scoaterea din 

funcțiune, valorificare și casare a bunului Autoutilitară cu jet de înaltă presiune. 

 Prin adresa Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 13367/27.09.2019 s-a 

transmis Direcției Administrarea Patrimoniului faptul că, cu respectarea condițiilor impuse de legiuitor 

prin art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul administrativ și art. 864 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, este posibilă trecerea bunului din domeniul public în domeniul privat al județului. 

Având în vedere distrugerea în totalitate a autoutilitarei, aceasta nu mai poate fi utilizată și, în 

consecință, nu mai este de uz sau interes public. 

3. Eșafodaj pentru rezervor apă și două Rezervoare CO, aflate în administrarea Unității de 

Asistență Medico – Socială Sulița.  

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numită la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 17615/18.11.2019 s-a 

propus scoaterea din funcțiune și casarea Eșafodajului pentru rezervor apă și a două Rezervoare CO, 

aparținând domeniului public al județului, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico – 

Socială Sulița. Această propunere s-a făcut ca urmare a constatării stării deteriorate a acestor bunuri 

de către comisia de inventariere numită la nivelul administratorului, în Procesul verbal                                       

nr. 2601/8.10.2019 privind inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al județului, aflate în 

administrarea U.A.M.S. Sulița, și a propunerii de trecere din domeniul public în domeniul privat în 

vederea casării a acestora, făcută de aceeași comisie.  

 La inventarierea de la finele anului 2020, U.A.M.S. Sulița a transmis Procesul verbal                            

nr. 3182/2.10.2020 privind inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al județului, aflate în 

administrarea U.A.M.S. Sulița, în care s-a revenit cu aceeași solicitare. 

Acestea au un grad avansat de uzură, îndeplinesc durata de amortizare de 30 ani de la darea 

în folosință și nu mai sunt de uz sau interes public. 

4. Împrejmuire din beton prefabricate, aflată în administrarea Centrului Militar Județean 

Botoșani. 

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numită la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 16607/16.11.2020 s-a 

propus scoaterea din funcțiune și casarea bunului Împrejmuire din beton prefabricate, aflată în 

administrarea Centrului Militar Județean Botoșani. Această propunere s-a făcut ca urmare a constatării 

de către comisia de inventariere numită la nivelul administratorului, respectiv, Centrul Militar 

Județean Botoșani, a autodemolării împrejmuirii datorită surpării terenului, în Procesul verbal nr. A- 

1962/28.10.2020 și a propunerii de casare a acesteia. 
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 Având în vedere gradul avansat de uzură și îndeplinirea duratei de amortizare de 25 de ani de 

la darea în folosință, bunul nu mai este de uz sau interes public.  

   Propun ca bunurile care trec în domeniul privat să rămână în administrarea/concesiunea 

actualilor titulari ai acestor drepturi, respectiv S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, Consiliul Județean 

Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul Militar Județean Botoșani, Unitatea de Asistență 

Medico Socială Sulița, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de casare și 

de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri.  

 Propun mandatarea S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul 

Militar Județean Botoșani, Unitatea de Asistență Medico Socială Sulița să îndeplinească toate 

formalitățile legale de scoatere din funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în 

urma acestei proceduri, pentru bunurile pe care le au în administrare/concesiune urmând ca 

documentațiile rezultate în urma procesului de scoatere din funcțiune, de casare și de valorificare a 

materialelor rezultate să se transmită și Consiliului Județean Botoșani, iar sumele rezultate din 

valorificarea bunurilor rezultate în urma casării, după deducerea cheltuielilor aferente, să se facă venit 

la bugetul județului Botoșani, conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000. 

 Față de cele menționate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Botoșani în domeniul privat al acestuia, în vederea 

scoaterii din funcțiune și casării, în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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                 Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

 
Nr. 8429 din 17.05.2021       VICEPREȘEDINTE, 

                  Dorin Birta 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
 Conform art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, dreptul de 

proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat 

uzul sau interesul public, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. 

 În prezentul proiect se propune trecerea unor bunuri din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune și casare.  

 Conform art. 1 al Ordonanței 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, 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.  

 La art. 2 din aceeași ordonanță se menționează că 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. 

 Conform art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ – 

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, al orașului sau al 

municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel. În instrumentele de prezentare și 

motivare a hotărârilor se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau 

interesului public național sau local, după caz. 

 Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea casării 

a următoarelor bunuri, cuprinse în Anexa la prezentul proiect de hotărâre: 

1. Un număr de 4572 unități de compostare individuală din care un număr de 2864 bucăți 

aflate în concesiunea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, iar diferența de 1708 bucăți aflate în 

administrarea Consiliului Județean Botoșani, date în custodie Primăriei Orașului Flămânzi, Primăriei 

Comunei Blândești, Primăriei Comunei Cristești, Primăriei Comunei Ibănești, Primăriei Comunei 

Sulița, Primăriei Comunei Trușești. 

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al județului 

Botoșani aferente Proiectului Sistemul Integrat al Managementului Deșeurilor Botoșani, numită la 

nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 18820/16.12.2020 au fost centralizate 

propunerile de casare a celor 4572 unități compostoare după cum urmează: 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
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- prin memoriul justificativ al Urban Serv S.A. nr. 10498/2.12.2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Botoșani un nr. 17655/2.12.2020, se propune casarea și valorificarea a unui număr de 2864 

bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 702.030,64 lei, distribuite către utilizatorii 

finali (populație) în perioada ianuarie 2012-30 septembrie 2014. Acestea au un grad avansat de 

uzură și îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresa nr. 21431/13.10.2020, Primăria Orașului Flămânzi a propus casarea și 

valorificarea a 337 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 82.606,26 lei, distribuite 

către utilizatorii finali (populație) în perioada 2011- 2012. Acestea au un grad avansat de uzură și 

îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresa nr. 4407/16.10.2020, Primăria Comunei Blândești a propus casarea și 

valorificarea a 182 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 44.612,28 lei, distribuite 

către utilizatorii finali (populație) în anul 2012. Acestea au un grad avansat de uzură și îndeplinesc 

durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresa nr. 9291/12.10.2020, Primăria Comunei Cristești a propus casarea și valorificarea 

a 326 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 79.909,91 lei, distribuite către 

utilizatorii finali (populație) în anul 2012. Acestea au un grad avansat de uzură și îndeplinesc durata 

de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresele nr. 4112/21.10.2020, și nr. 5320/9.12.2019 Primăria Comunei Ibănești a propus 

casarea și valorificarea a 274 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 67.163,55 lei, 

distribuite către utilizatorii finali (populație) în perioada 2011-2012. Acestea au un grad avansat de 

uzură și îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresa nr. 4758/9.12.2020, Primăria Comunei Sulița a propus casarea și valorificarea a 

206 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 50.495,22 lei, distribuite către utilizatorii 

finali (populație) în perioada 2011-2012. Acestea au un grad avansat de uzură și îndeplinesc durata 

de amortizare de 6 ani de la darea în folosință; 

- cu adresa nr. 8678/10.12.2020, Primăria Comunei Trușești a propus casarea și valorificarea 

a 383 bucăți unități de compostare individuală, în valoare de 93.881,89 lei, distribuite către 

utilizatorii finali (populație) în perioada 2011-2012. Acestea au un grad avansat de uzură și 

îndeplinesc durata de amortizare de 6 ani de la darea în folosință. 

 Având în vedere gradul avansat de uzură al celor 4572 unități de compostare individuală, 

acestea nu mai sunt de uz sau interes public. 

2. Autoutilitară cu jet de înaltă presiune, aflată în concesiunea S.C. Nova Apaserv S.A. 

Botoșani. 

 În Procesele verbale ale comisiilor de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numite la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrate cu nr. 17615/18.11.2019 și 

16607/16.11.2020 s-a propus scoaterea din funcțiune și casarea bunului Autoutilitară cu jet de înaltă 

presiune, cu nr. de înmatriculare BT-71-SAA, ca urmare a autoincendierii soldată cu distrugerea în 

procent de 100% a acestuia. 

 La baza propunerilor comisiilor de inventariere au stat următoarele documente: 

- adresa nr. 16625/21.08.2019 a S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 12621/21.08.2019 prin care s-a propus trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al județului în vederea casării a bunului, însoțită de: 

• Procesul – verbal de intervenție nr. 794/22.07.2019 al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Botoșani în care s-a constatat arderea în totalitate a autoutilitarei ca urmare a unui 

scurtcircuit electric; 

• Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară înregistrat la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani 

cu nr. 15527/2.08.2019 în care s-a constatat că focul a pornit de la compartimentul 

motorului unde sunt majoritatea cablurilor electrice, apoi s-a extins și în compartimentul 

din spate al instalației de desfundare, practic la toată utilitara. Expertul a concluzionat că 

autoutilitara este o epavă, a cărei valoare se obține prin vinderea la o societate de 

achiziționare fier vechi; 

• Raportul comisiei interne de cercetare a evenimentelor din data de 22.07.2019, înregistrat la 

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani cu nr. 16067/9.08.2019, în care au fost analizate cauzele 
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care ar fi putut duce la producerea incendiului și au fost făcute propuneri pentru evitarea 

unor eventuale evenimente viitoare; 

- adresa Direcției Buget – Finanțe nr. 13367/24.07.2019 prin care se transmite Direcției 

Administrarea Patrimoniului faptul că sunt îndeplinite prevederile legale pentru scoaterea din 

funcțiune, valorificare și casare a bunului Autoutilitară cu jet de înaltă presiune; 

- adresa Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 13367/27.09.2019 prin care se 

transmite Direcției Administrarea Patrimoniului faptul că, cu respectarea condițiilor impuse de 

legiuitor prin art. 1 și art. 2 din Ordonanța nr. 112/2000, art. 361 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul administrativ și art. 864 din Legea                             

nr. 287/2009 privind Codul Civil, este posibilă trecerea bunului din domeniul public în domeniul 

privat al județului; 

- adresa nr. 16410/23.10.2020 a S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 14956/23.10.2020, prin care s-a revenit la propunerea de trecere a 

Autoutilitarei cu jet de înaltă presiune din domeniul public în domeniul privat al județului, în 

vederea casării. 

Având în vedere distrugerea în totalitate a autoutilitarei, aceasta nu mai poate fi utilizată și, 

în consecință, nu mai este de uz sau interes public. 

3. Eșafodaj pentru rezervor apă și două Rezervoare CO, aflate în administrarea Unității de 

Asistență Medico – Socială Sulița.  

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numită la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 17615/18.11.2019 s-a 

propus scoaterea din funcțiune și casarea Eșafodajului pentru rezervor apă și a două Rezervoare 

CO, aparținând domeniului public al județului, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico 

– Socială Sulița. Această propunere s-a făcut ca urmare a constatării stării deteriorate a acestor 

bunuri de către comisia de inventariere numită la nivelul administratorului, în Procesul verbal                      

nr. 2601/8.10.2019 privind inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al județului, aflate 

în administrarea U.A.M.S. Sulița, și a propunerii de trecere din domeniul public în domeniul privat 

în vederea casării a acestora, făcută de aceeași comisie.  

 La inventarierea de la finele anului 2020, U.A.M.S. Sulița a transmis Procesul verbal                            

nr. 3182/2.10.2020 privind inventarierea bunurilor aparținând domeniului public al județului, aflate 

în administrarea U.A.M.S. Sulița, în care s-a revenit cu aceeași solicitare. 

 Acestea au un grad avansat de uzură, îndeplinesc durata de amortizare de 30 ani de la darea 

în folosință și nu mai sunt de uz sau interes public. 

4. Împrejmuire din beton prefabricate, aflată în administrarea Centrului Militar Județean 

Botoșani. 

 În Procesul verbal al comisiei de inventariere a domeniului public și privat al județului 

Botoșani, numită la nivelul Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu nr. 16607/16.11.2020 s-a 

propus scoaterea din funcțiune și casarea bunului Împrejmuire din beton prefabricate, aflată în 

administrarea Centrului Militar Județean Botoșani. Această propunere s-a făcut ca urmare a 

constatării de către comisia de inventariere numită la nivelul administratorului, respectiv, Centrul 

Militar Județean Botoșani, a autodemolării împrejmuirii datorită surpării terenului, în Procesul 

verbal nr. A- 1962/28.10.2020 și a propunerii de casare a acesteia. 

 Având în vedere gradul avansat de uzură și îndeplinirea duratei de amortizare de 25 de ani 

de la darea în folosință, bunul nu mai este de uz sau interes public.  

   Se propune ca bunurile care trec în domeniul privat să rămână în administrarea/concesiunea 

actualilor titulari ai acestor drepturi, respectiv S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, Consiliul Județean 

Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, Centrul Militar Județean Botoșani, Unitatea de 

Asistență Medico Socială Sulița, până la efectuarea operațiunilor legale de scoatere din funcțiune, de 

casare și de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri.  

 Se propune mandatarea S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, 

Centrul Militar Județean Botoșani, Unitatea de Asistență Medico Socială Sulița să îndeplinească 

toate formalitățile legale de scoaterea din funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor 

rezultate în urma acestei proceduri, pentru bunurile pe care le au în administrare/concesiune urmând 

ca documentațiile rezultate în urma procesului de scoatere din funcțiune, casare și de valorificare a 
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materialelor rezultate să se transmită și Consiliului Județean Botoșani, iar sumele rezultate din 

valorificarea bunurilor rezultate în urma casării, după deducerea cheltuielilor aferente, să se facă 

venit la bugetul județului Botoșani, conform art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000. 

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

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 


