
 
 

    Proiect 

Nr. 154 din 19.07.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani 

în domeniul public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de___________2022, 

urmare a adreselor înregistrate la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 115/04.01.2022, nr. 

2134/01.02.2022 și nr. 13066/14.07.2022 ale Primăriei Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, nr. 13351 /19.07 

2022, prin care se propune trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, județul Botoșani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală și Direcției Buget Finanțe nr. 13353/19.07.2022, 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Dorohoi nr. 11/27.01.2022, privind solicitarea către 

Consiliul Județean Botoșani a aprobării trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, a imobilului – tren în suprafață de 13.893 mp și 17 construcții, înscris în 

CF nr. 50427 situat în raza administrativ – teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, în 

conformitate cu prevederile ar. 294 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 

 în conformitate cu art. 87 alin. (5), art. 294 alin. (2), (4), (6), art. 301 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil, 

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 ot ă ră ș te : 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al 

Municipiului Dorohoi, jud. Botoșani a imobilului înscris în CF nr. 50427, situat în raza administrativ – 

teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, identificat conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 



Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi asupra imobilului menționat la art. 1. 

 

Art. 3 Predarea - primirea imobilului precizat la art. 1 se va face prin protocol încheiat între 

comisiile desemnate de președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul Municipiului 

Dorohoi, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

Direcția Juridică, Administrație Publică Locală și Direcția Buget Finanțe, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

        Avizat pentru legalitate: 

     PREȘEDINTE                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2022 



CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI  Anexa la H.C.J. nr.____ din_______2022 

 

 

 

        Avizat pentru legalitate: 

     PREȘEDINTE                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 
 



 
 

Nr. 13351 /19.07 / 2022 

 

 

 

 

 

  REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Prin adresa Primăriei municipiului Dorohoi, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr. 115/04.01.2022, se solicită analiza posibilității trecerii imobilului situat în municipiul 

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, jud. Dorohoi, înscris în CF 50427, din domeniul public al 

Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, pentru implementarea unui 

proiect ce vizează dezvoltarea serviciilor sociale oferite copiilor, tinerilor și familiilor din mun. 

Dorohoi. 

 Precizăm că imobilul solicitat aparține domeniului public al Județului Botoșani, aici 

funcționând până în anul 2009 instituția de învățământ special „Centrul Școlar Dorohoi” și 

începând din anul 2013, conform Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 68/2013, imobilul a 

fost trecut în administrarea Consiliului Local Dorohoi, pentru desfășurarea activităților de 

învățământ ale Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi. 

Începând cu anul 2021 unitatea de învățământ Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

nu își mai desfășoară activitatea în imobilul din municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, jud. 

Dorohoi, motiv pentru care Consiliului Local Dorohoi, ca administrator, a alocat fonduri din 

bugetul propriu pentru conservare, dat fiind faptul că nici o instituție de învățământ nu și-a mai 

exprimat disponibilitatea de a-și desfășura activitatea în acest imobil. 

 Astfel prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 11/27.01.2022, 

transmisă Consiliului Județean Botoșani prin adresa nr. 2134/01.02.2022, s-a solicitat Consiliului 

Județean Botoșani aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul 

public al Municipiului Dorohoi, a imobilului – tren în suprafață de 13.893 mp și 17 construcții, 

înscris în CF nr. 50427 situat în raza administrativ – teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 

Decembrie nr. 30, județul Botoșani, fiind precizat faptul că preluarea în proprietatea publică a 

municipiului Dorohoi are drept scop dezvoltarea serviciilor sociale oferite copiilor, tinerilor și 

familiilor din municipiul Dorohoi. 

 



 2 

La această dată imobilul nu găzduiește nici o instituție de interes județean și totodată, dat 

fiind faptul că acest aspect se manifestă începând din anul 2009, propun ca pentru terenul și 

construcțiile aferente imobilului înscris în CF 50427-Dorohoi să înceteze uzul și interesului 

public al Județului Botoșani. 

Precizez că prin adresa Primăriei municipiului Dorohoi, înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 13066/14.07.2022, a fost transmis punctul de vedere al Ministerului Educației 

referitor la modalitatea de schimbare a destinației imobilului în cauză, dând posibilitatea 

Județului Botoșani de a efectua transferului de proprietate către Municipiul Dorohoi cu 

menținerea actualei destinații, urmând ca noul proprietar să facă demersurile pentru schimbarea 

acesteia. 

În aceste condiții, propun trecerea bunului imobil situat în municipiul Dorohoi, str. 1 

Decembrie nr. 30, jud. Dorohoi, înscris în CF 50427-Dorohoi, identificat conform Anexei la 

prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului 

Dorohoi având destinația de imobil pentru învățământul de stat și încetarea dreptul de 

administrare al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi asupra imobilului, dobândit conform 

Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 68/2013. 

Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între comisiile celor 

două instituții, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii. 

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

scop. 

 

 

PREŞEDINTE 

Doina-Elena FEDEROVICI 



 
 

        Direcția             Direcția Juridică   Direcția  

  Administrarea Patrimoniului  Administrație Publică Locală         Buget - Finanțe 
 

Nr.13353 / 19.07 / 2022                              VIZAT 

                VICEPREȘEDINTE 

           Dorin BIRTA 
 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Codul administrativ, Consiliul Județean 

Botoșani dispune de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale 

Județului Botoșani, potrivit principiului autonomiei locale. 

 Prin adresa Primăriei municipiului Dorohoi, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr. 115/04.01.2022, se solicită analiza posibilității trecerii imobilului situat în municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 30, jud. Dorohoi, înscris în CF 50427-Dorohoi, din domeniul public al 

Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului Dorohoi, pentru implementarea unui proiect 

ce vizează dezvoltarea serviciilor sociale oferite copiilor, tinerilor și familiilor din mun. Dorohoi. 

 Precizăm că imobilul solicitat aparține domeniului public al Județului Botoșani, aici 

funcționând până în anul 2009 instituția de învățământ special „Centrul Școlar Dorohoi”, iar 

începând din anul 2013, conform Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 68/2013, imobilul a 

fost trecut în administrarea Consiliului Local Dorohoi, pentru desfășurarea activităților de 

învățământ ale Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi. 

Începând cu anul 2021 unitatea de învățământ Colegiu Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

nu își mai desfășoară activitatea în imobilul din municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 30, jud. 

Dorohoi, motiv pentru care Consiliului Local Dorohoi, ca administrator, a alocat fonduri din 

bugetul propriu pentru conservare, dat fiind faptul că nici o instituție de învățământ nu și-a mai 

exprimat disponibilitatea de a-și desfășura activitatea în acest imobil. 

Potrivit art. 294 alin.(2) din Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al 

judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului 

respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean și totodată conform 

alin. (4) al aceluiași articol, în instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii se regăsește, în 

mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public județean. 

 Astfel prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 11/27.01.2022, 

transmisă Consiliului Județean Botoșani prin adresa nr. 2134/01.02.2022, s-a solicitat Consiliului 

Județean Botoșani aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public 

al Municipiului Dorohoi, a imobilului – tren în suprafață de 13.893 mp și 17 construcții, înscris în 

CF nr. 50427 situat în raza administrativ – teritorială a Municipiului Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 

30, județul Botoșani, fiind precizat faptul că preluarea în proprietatea publică a municipiului 

Dorohoi are drept scop dezvoltarea serviciilor sociale oferite copiilor, tinerilor și familiilor din 

municipiul Dorohoi. 
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La această dată imobilul nu găzduiește nici o instituție de interes județean și totodată, dat 

fiind faptul că acest aspect se manifestă începând din anul 2009, propunem ca pentru terenul și 

construcțiile aferente imobilului înscris în CF 50427-Dorohoi să înceteze uzul și interesului public 

al Județului Botoșani. 

Facem precizarea că prin adresa Primăriei municipiului Dorohoi, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 13066/14.07.2022, a fost transmis punctul de vedere al Ministerului 

Educației referitor la modalitatea de schimbare a destinației imobilului în cauză, dând posibilitatea 

Județului Botoșani de a efectua transferul de proprietate către Municipiul Dorohoi, urmând ca noul 

proprietar să facă demersurile pentru schimbarea destinației acestuia. 

În aceste condiții, propunem trecerea bunului imobil situat în municipiul Dorohoi, str. 1 

Decembrie nr. 30, jud. Dorohoi, înscris în CF 50427-Dorohoi, identificat conform Anexei la 

prezenta hotărâre, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Municipiului 

Dorohoi având destinația de imobil pentru învățământul de stat și încetarea dreptul de administrare 

al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi asupra imobilului, dobândit conform Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 68/2013. 

Predarea - primirea imobilului se va face prin protocol încheiat între comisiile desemnate 

de președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul Municipiului Dorohoi, în 

termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii. 

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               DIRECTOR EXECUTIV              DIRECTOR EXECUTIV 

       Geanina PINTILII                         Amalia MARIAN              Magda DIDII 


