
 
          Proiect 

 Nr.143 din 18.11.2020 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor de alimentare cu energie 

electrică a unui imobil proprietate privată 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de ____ noiembrie 2020, 

urmare a adresei înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16041/09.11.2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 

16724/17.11.2020, prin care se propune eliberarea acordului Consiliului Județean Botoșani pentru 

efectuarea unor lucrări pentru alimentarea cu energie electrică a unui imobil proprietate privată, 

având în vedere: 

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

și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală nr. 16725/17.11.2020, 

- 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 

alimentare  cu  energie  electrică  a  unui  imobil  proprietate  privată,  situat  în  municipiul Botoșani, 

bd. M. Eminescu nr. 45, județul Botoșani, pe domeniul public al Județului Botoșani, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 45, județul Botoșani, în vederea ducerii la îndeplinire, cu 

obligativitatea acestuia de a anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al 

județului Botoșani, municipiul Botoșani, str. Uzinei nr. 3, cu 48 ore înainte de începere a lucrărilor 

care se vor desfășura pe terenul din str. Octav Onicescu nr. 44. 

 

Avizat pentru legalitate: 

 PREȘEDINTE         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 
 
 

 

 
 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2020 

 



CONSILIUL  JUDEȚEAN  BOTOȘANI 

Anexa la HCJ nr._____ din ____ noiembrie 2020 

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate: 

 PREȘEDINTE                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 



 
 

Nr. 16724/ 17.11.2020 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16041/09.11.2020 

SC Dentson Clinic SRL, cu sediul în municipiul Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 45, solicită 

acordul Consiliului Județean Botoșani pentru efectuarea lucrărilor de alimentare cu energie 

electrică a imobilului în care își are sediul, și totodată au fost transmise Memoriul tehnic cu 

planșele aferente și Certificatul de urbanism nr. 727/01.10.2020, emis de Primăria municipiului 

Botoșani, în scopul „Alimentare cu energie electrică SC Dentson Clinic SRL”. 

Lucrările descrise în Memoriul tehnic, care determină oportunitatea solicitării prin 

certificatul de urbanism a acordului Consiliului Județean Botoșani, constau în pozarea unui 

cablu electric de joasă tensiune de 0,4 kV pe un traseu subteran, urmând ca acesta să 

subtraverseze porțiunea AB, de 18,10 m, conform anexei la prezentul proiect, terenul 

imobilului “Protecție Civilă” din str. Octav Onicescu nr. 44, intabulat conform CF 65423, 

proprietate a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani. 

În Certificatul de urbanism nr. 727/01.10.2020, 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 

subtraversată de cablul electric. 

Având în vedere argumentele expuse propun eliberarea acordului Consiliului Județean 

Botoșani, pentru lucrarea de subtraversare a terenului situat în municipiul Botoșani, str. Octav 

Onicescu nr. 44, aflat în proprietate a Județului Botoșani și administrarea Consiliului Județean 

Botoșani. 

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

acest scop. 

 

PREŞEDINTE 

Doina-Elena FEDEROVICI 



 
       Direcția       Direcția            Direcția Juridică  

  Administrarea Patrimoniului   Arhitect Șef  Administrație Publică Locală  
 

 

Nr. 16725 / 17.11.2020 

 

 

 

 

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. 16041/09.11.2020 SC 

Dentson Clinic SRL, cu sediul în municipiul Botoșani, bd. Mihai Eminescu nr. 45, solicită 

acordul Consiliului Județean Botoșani pentru efectuarea lucrărilor de alimentare cu energie 

electrică a imobilului în care își are sediul, și totodată au fost transmise Memoriul tehnic cu 

planșele aferente și Certificatul de urbanism nr. 727/01.10.2020, emis de Primăria 

municipiului Botoșani, în scopul „Alimentare cu energie electrică SC Dentson Clinic SRL”. 

Lucrările descrise în Memoriul tehnic, care determină oportunitatea solicitării prin 

certificatul de urbanism a acordului Consiliului Județean Botoșani, constau în pozarea unui 

cablu electric de joasă tensiune de 0,4 kV pe un traseu subteran, urmând ca acesta să 

subtraverseze porțiunea AB, de 18,10 m, conform anexei la prezentul proiect, terenul 

imobilului “Protecție Civilă” din str. Octav Onicescu nr. 44, intabulat conform CF 65423, 

proprietate a Județului Botoșani, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani. 

În Certificatul de urbanism nr. 727/01.10.2020, 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 subtraversată de cablul electric. 

Având în vedere argumentele expuse se propune eliberarea acordului Consiliului 

Județean Botoșani, pentru lucrarea de subtraversare a terenului situat în municipiul 

Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 44, aflat în proprietate a Județului Botoșani și 

administrarea Consiliului Județean Botoșani. 

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 


