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PROIECT  

Nr. 149 din 18.07.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea unui bun, aparținând domeniului public al județului Botoșani, 

 în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni 

 
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de     .07.2022, 

 urmare a înscrierii în Cartea Funciară nr. 52282-Săveni a dreptului de proprietate al Județului 

Botoșani asupra clădirii Sediu administrativ, aflat în incinta Unității de Asistență Medico-Socială 

Săveni, 

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

nr. 12883 din 12.07.2022, prin care se propune darea unui bun, aparținând domeniului public al 

județului Botoșani, în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Săveni, 

având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 42/28.02.2022 privind declararea unor bunuri de uz 

sau de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani, 

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

Finanţe și Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 12884 din 12.07.2022, 

- 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 și parteneriate, 

 în conformitate cu art. 299 și art. 300 alin. (1) și (2) 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 aprobă darea în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Săveni a 

bunului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 

utilizarea în activitatea proprie.  

(2) Predarea – primirea bunului se va face prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Unitatea de Asistență 

Medico – Socială Săveni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(3) În calitatea sa de administrator, Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni va avea 

drepturile și obligațiile prevăzute la art. 300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

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

Direcția Buget – Finanţe, Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de 

specialitate și Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

            PREȘEDINTE,                                 Avizat pentru legalitate, 

   Doina Elena - Federovici                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

           Marcel – Stelică Bejenariu 

 
Botoşani, 

Nr.________/     .07.2022 

http://www.cjbotosani.ro/
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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

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.4 Sediu administrativ

Săveni, str. Avram Iancu nr. 2A, Unitatea 

de Asistenţă Medico-Socială Săveni, 

clădire cu fundaţie din beton, zidărie 

cărămidă, cu stâlpi și centuri din beton 

armat monolit, planșee din beton, șarpantă 

din lemn, cu  învelitoare din tablă; regim de 

înălţime P+beci, Scd=200 mp din care 

aferentă sediului 166,42 mp și aferentă 

beciului 33,58 mp, nr. cadastral 52282-C7

2021 513.803,32

Domeniul public al Judetului Botosani 

conform                                                              

H.C.J. nr. 42/28.02.2022                                       

(Proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 815/12.08.2021,                    

Autorizația de construire                                       

nr. 14/14.05.2019),                                                                        

CF 52282-Săveni                                            

513.803,32

  PREȘEDINTE, 

 Doina Elena Federovici

                                             la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  nr.           din    .07.2022

        CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                                                                                          Anexa 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Avizat pentru legalitate,

Marcel - Stelică Bejenariu

 în administrarea Unității de Asistență Medico- Socială Săveni

TOTAL

Bunul, aparținând domeniului public al județului Botoșani, care se dă
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Nr. 12883 din 12.07.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 42/28.02.2022 privind declararea unor bunuri 

de uz sau de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani, la art. 4 s-a 

aprobat declararea bunului Sediu administrativ situat în Săveni, str. Avram Iancu nr. 2, în incinta Unității 

de Asistență Medico – Socială Săveni, ca bun de interes public județean și darea acestuia în administrarea 

unității de asistență socială după înscrierea în Cartea Funciară.  

 Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare. 

 La data de 16.06.2022 clădirea a fost înscrisă în Cartea Funciară nr. 52282-Săveni, Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani eliberând Încheierea nr. 49396/16.06.2022 însoțită de un 

extras de Carte Funciară pentru informare și Planul de amplasament și delimitare a imobilului actualizate. 

Suprafața construită a acesteia este cea rezultată în urma măsurătorilor, respectiv 200 mp, existând o 

diferență față de cea din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 42/28.02.2022, la întocmirea căreia 

s-a luat în considerare suprafața din Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

815/12.08.2021, respectiv 186,93 mp. 

 S-a modificat în Cartea funciară și adresa bunurilor intabulate, din str. Avram Iancu, nr. 2 în               

str. Avram Iancu, nr. 2A, ca urmare a recenzării imobilului. Totodată s-a schimbat și denumirea fostei 

Clădiri administrative în Magazie, ca urmare a schimbării destinației acesteia în urma construirii noului 

Sediu administrativ. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, propun: 

1) darea în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Săveni a bunului cuprins în 

Anexa la proiectul de hotărâre, pentru utilizarea în activitatea proprie;  

2) predarea – primirea bunului să se facă prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Unitatea de Asistență 

Medico – Socială Săveni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

3) în calitatea sa de administrator, Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni să aibă 

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 

http://www.cjbotosani.ro/
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                Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

                VIZAT, 

                VICEPREȘEDINTE  

                Dorin Birta 
Nr. 12884 din 12.07.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 42/28.02.2022 privind declararea unor 

bunuri de uz sau de interes public județean și darea unor bunuri în administrarea Direcției Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, respectiv a Muzeului Județean Botoșani, la art. 4 

s-a aprobat declararea bunului Sediu administrativ situat în Săveni, str. Avram Iancu nr. 2, în incinta 

Unității de Asistență Medico – Socială Săveni, ca bun de interes public județean și darea acestuia în 

administrarea unității de asistență socială după înscrierea în Cartea Funciară.  

 Conform art. 300 alin. (2) din Urdonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administativ, bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului 

de dare în administrare. 

 La data de 16.06.2022 clădirea a fost înscrisă în Cartea Funciară nr. 52282-Săveni, Biroul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani eliberând Încheierea nr. 49396/16.06.2022 însoțită de un 

extras de Carte Funciară pentru informare și Planul de amplasament și delimitare a imobilului 

actualizate. Suprafața construită a acesteia este cea rezultată în urma măsurătorilor, respectiv 200 mp, 

existând o diferență față de cea din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 42/28.02.2022, la 

întocmirea căreia s-a luat în considerare suprafața din Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 815/12.08.2021, respectiv 186,93 mp. 

 S-a modificat în Cartea funciară și adresa bunurilor intabulate, din str. Avram Iancu, nr. 2 în               

str. Avram Iancu, nr. 2A, ca urmare a recenzării imobilului. Totodată s-a schimbat și denumirea fostei 

Clădiri administrative în Magazie, ca urmare a schimbării destinației acesteia în urma construirii noului 

Sediu administrativ. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, se propune: 

1) darea în administrarea Unității de Asistență Medico – Socială Săveni a bunului cuprins în 

Anexa la proiectul de hotărâre, pentru utilizarea în activitatea proprie;  

2) predarea – primirea bunului să se facă prin protocol încheiat între comisiile desemnate de 

conducătorii instituțiilor interesate, respectiv Consiliul Județean Botoșani și Unitatea de Asistență 

Medico – Socială Săveni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

3) în calitatea sa de administrator, Unitatea de Asistență Medico – Socială Săveni să aibă 

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 

http://www.cjbotosani.ro/
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