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                                                                Proiect  

Nr. 123 din 10.06.2022 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind declararea unor bunuri de interes public județean și 

 darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a                         

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de      .06.2022, 

 urmare a Procesului -verbal al Comisiei de inventariere nr. 2 privind rezultatele inventarierii 

din anul 2020 înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16607/16.11.2020, a Procesului verbal 

de inventariere al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani                                

nr. 35576/20.10.2021, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19078/28.10.2021, a 

Certificatului de nomenclatură stradală eliberat de Primăria Comunei George Enescu                                        

nr. 882/23.02.2022, a Referatului înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8949/10.05.2022, 

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

nr. 10707 din 09.06.2022, prin care se propune declararea unor bunuri de interes public județean și 

darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, 

având în vedere: 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 10708 din 09.06.2022, 

- 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 conformitate cu art. 286 alin. (3), art. 299 și art. 300 alin. (1) 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 interes public județean bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrarea Muzeului Județean Botoșani pentru 

utilizarea în activitatea proprie. 

(3) Predarea – primirea bunurilor 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. 2 (1) Se declară bun de interes public județean bunul cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre.  

(2) Bunul prevăzut la alin. (1) se dă în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani pentru utilizarea în activitatea proprie.  
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(3) Predarea – primirea bunului 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 Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 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.________/     .06.2022 



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. 

Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.3.2. Gard

Com. George Enescu, sat George Enescu, 

str. Rapsodiei nr. 13,  Muzeul Județean 

Botoșani -Casa Memorială “G. Enescu” 

Liveni, L=407,60 ml din care: 201 ml din 

plase sârmă și 206,60 ml din lemn cu 

ostrețe

1980 12.786,00

Proces verbal inventariere                              

nr. 16607/16.11.2020,                    

Certificat nomenclatură stradală- Primăria 

Comunei George Enescu                                         

nr. 882/23.02.2022,                                      

Referat nr. 8949/10.05.2022                                            

2 1.6.3.2. Gard

Ştefăneşti, Muzeul Județean Botoșani - 

Muzeul ”Ștefan Luchian” Ștefănești, L= 

205,10 mp, din care: 24,40 ml din profil 

pătrat+platbandă, 19,70 ml din piatră, iar 

161 ml din plasă, ochiuri pătrate și stâlpi 

din țeavă

1998 19.673,00
Proces verbal inventariere                              

nr. 16607/16.11.2020,                                      

Referat nr. 8949/10.05.2022                                            

32.459,00

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .06.2022

        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 se dau în administrarea                                                          

Muzeului Județean 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. 

Denumire act proprietate sau 

alte acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.4. Fântână cu foișor

Leorda, D.G.A.S.P.C. Botoșani- Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități ”Sf. Daniel” Leorda, 

Sc= 25 mp, nr. cadastral 51570-C2

1980 5.058,00
Proces verbal inventariere D.G.A.S.P.C. 

Botoșani nr. 35576/20.10.2021,                    

Referat nr. 8949/10.05.2022                                            

5.058,00

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .06.2022

        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
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Nr. 10707 din 09.06.2022 

 

 

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 ocazia desfășurării acțiunilor de inventariere a domeniului public și privat al Județului 

Botoșani la finele anilor 2020 și 2021, s-a constatat existența pe teren a unor bunuri care nu sunt 

înregistrate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului. Cu această ocazie, s-au 

făcut propuneri pentru evaluarea acestor bunuri și declararea lor de interes public județean.  

 Astfel, în Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii din anul 2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 16607/16.11.2020, s-a propus de către comisia numită la nivelul Consiliului 

Județean Botoșani, în vederea inventarierii domeniului public și privat al județului, înscrierea în domeniul 

public al Județului Botoșani, după evaluarea lor, a gardurilor aferente Casei Memoriale ”George Enescu” 

Liveni și Muzeului ”Ștefan Luchian” Ștefănești, propuneri care au fost făcute și de comisia numită la 

nivelul Muzeului Județean Botoșani, administratorul celor două imobile. Terenurile aferente acestora 

sunt înscrise în Cărțile Funciare nr. 51915-George Enescu și nr. 50127-Ștefănești, unde apar înregistrate 

ca fiind împrejmuite, după cum o arată și realitatea din teren.  

 În Procesul-verbal nr. 35576/20.10.2021, încheiat cu ocazia inventarierii la finele anului 2021 a 

bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului, aflate în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu                          

nr. 19078/28.10.2021, s-a propus de către comisia numită la nivelul direcției introducerea în domeniul 

public al Județului Botoșani a bunului ”Fântână cu foișor” existent în teren în cadrul Centrului de îngrijire 

și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Daniel” Leorda și înscris în Cartea Funciară                        

nr. 50914-Leorda. 

 Bunurile pe care le propun a fi declarate de interes public județean au fost evaluate de o comisie 

numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 136/25.06.2021, comisie care a 

întocmit Referatul nr. 8949/10.05.2022. 

 Propun darea în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a acestor bunuri, pentru utilizarea în activitatea proprie, 

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

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 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. 10708 din 09.06.2022 

 

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 ocazia desfășurării acțiunilor de inventariere a domeniului public și privat al Județului 

Botoșani la finele anilor 2020 și 2021, s-a constatat existența pe teren a unor bunuri care nu sunt 

înregistrate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului. Cu această ocazie, s-au 

făcut propuneri pentru evaluarea acestor bunuri și declararea lor de interes public județean.  

 Astfel, în Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii din anul 2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 16607/16.11.2020, s-a propus de către comisia numită la nivelul Consiliului 

Județean Botoșani, în vederea inventarierii domeniului public și privat al județului, înscrierea în domeniul 

public al Județului Botoșani, după evaluarea lor, a gardurilor aferente Casei Memoriale ”George Enescu” 

Liveni și Muzeului ”Ștefan Luchian” Ștefănești, propuneri care au fost făcute și de comisia numită la 

nivelul Muzeului Județean Botoșani, administratorul celor două imobile. Terenurile aferente acestora 

sunt înscrise în Cărțile Funciare nr. 51915-George Enescu și nr. 50127-Ștefănești, unde apar înregistrate 

ca fiind împrejmuite, după cum o arată și realitatea din teren.  

 În Procesul-verbal nr. 35576/20.10.2021, încheiat cu ocazia inventarierii la finele anului 2021 a 

bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului, aflate în administrarea Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, înregistrat la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

19078/28.10.2021, s-a propus de către comisia numită la nivelul direcției introducerea în domeniul public 

al Județului Botoșani a bunului ”Fântână cu foișor” existent în teren în cadrul Centrului de îngrijire și 

asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Daniel” Leorda și înscris în Cartea Funciară nr. 

50914-Leorda. 

 Bunurile propuse a fi declarate de interes public județean au fost evaluate de o comisie numită 

prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 136/25.06.2021, comisie care a întocmit 

Referatul nr. 8949/10.05.2022. 

 Se propune darea în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a acestor bunuri, pentru utilizarea în activitatea 

proprie, administratorii urmând a avea drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 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 
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