
 
Proiect 

Nr. 155 din 19.07.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019 privind 

actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie 

vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea 

dezmembrării unor imobile 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de___.___. 2022, 

urmare a adresei Direcției de Sănătate Publică, înregistrată la Consiliului Județean Botoșani cu 

nr. 11161/24.07.2019, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 13394 din 

19.07.2022, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 

53/23.04.2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care 

urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și 

aprobarea dezmembrării unor imobile, 

având în vedere: 

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

Administrație Publică Locală nr. 13395 din 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, monumente 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, parteneriate și fonduri europene, 

 

 în conformitate cu art. 18 din Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor 

proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, 

precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) lit. f), alin. (4) 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 modifică pct. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani                       

nr. 53/23.04.2019, privind actualizarea listei spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, 

care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și 

aprobarea dezmembrării unor imobile, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, prin transformarea lotului 7 în spațiu comun, în cuantum de 1/7 părți, cotă indiviză, pentru 

fiecare cabinet medical individual din cadrul Dispensarului medical nr. 3, situat în municipiul Botoșani, 

str. Împărat Traian nr. 42. 

 

 



 

Art. 2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/2019 își mențin 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

        Avizat pentru legalitate: 

     PREȘEDINTE                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2022 



  Avizat pentru legalitate 

 PREȘEDINTE              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI              Marcel – Stelică BEJENARIU 

  CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 

 Anexa la HCJ nr._____ din ____.____._____ 

 

Pct. 2 din Lista actualizată a spațiilor aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, care 

urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 
 

 

Nr.  
cab. 

Denumire 
bun 

Cota 
exclusivă 

Componența 
Spațiu 
comun 

Cotă exclusivă Cotă indiviză  Total  

Teren 
CF 

Supraf. 
utilă 

Supraf. 
constr. 

Supraf. 
utilă 

Supraf. 
constr. 

Supraf. 
utilă 

mp mp mp mp mp mp 

 2 Dispensar medical nr. 3, str. Împărat Traian nr. 42  

2.1. 
Cabinet 

individual 
LOT1 CAM1 

1/7 x 
LOT 7 

(CAM10+ 
CAM12) 
+1/7 x 
LOT 9 

(CAM13+ 
CAM14+ 
CAM23+ 
CAM9+ 

CAM20+ 
CAM21+ 
CAM22+ 
CAM15+ 
CAM16+ 
CAM17+ 
CAM18+ 
CAM19+ 
CAM8) 

12,42 

0 25,05 0 

37,47 

0 

52
95

1-
C

1 
- 

B
o

to
șa

n
i 

2.2. 
Cabinet 

individual 
LOT2 CAM2 14,4 39,45 

2.3. 
Cabinet 

individual 
LOT3 CAM3 10,24 35,29 

2.4. 
Cabinet 

individual 
LOT4 

CAM4 10,54 
43,04 

CAM6 7,45 

2.5. 
Cabinet 

individual 
LOT5 CAM6 12,41 37,46 

2.6. 
Cabinet 

individual 
LOT6 CAM7 11,56 36,61 

2.7. 
Cabinet 

individual 
LOT8 CAM11 17,92 42,97 

 



 
 

Nr. 13394 din 19.07.2022 
 

  REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 
 

Prin adresa, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11161/24.07.2019, Direcția 

de Sănătate Publică Botoșani face cunoscută situația cabinetelor medicale din cadrul 

Dispensarului medical nr. 3, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, ca urmare a 

evaluării efectuată în vederea autorizării. 

În acest context, Direcția de Sănătate Publică Botoșani precizează că legislația sanitară 

care stă la baza autorizării s-a modificat, și astfel se impun adaptări ale structurii cabinetelor 

medicale, în vederea respectării prevederilor legale, atât în ceea ce privește componența, cât și 

suprafața minimă acceptată. 

 Dat fiind faptul că, începând cu data de 01.07.2022, contractul de concesiune                  

nr. 6475/15.06.2006, încheiat de Județul Botoșani cu dna Andrașcu Lucia – Ligia, medic în 

cadrul Dispensarului medical nr. 3, în care a funcționat CMI ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA a 

încetat, a apărut oportunitatea ca spațiul comun, respectiv cel reprezentat de sălile de tratament 

ale dispensarului să fie mărit de la 10,49 mp la 30,78 mp, pentru încadrarea în prevederile legale 

solicitate de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani. 

 Această oportunitate poate fi dusă la îndeplinire prin modificarea destinației spațiului, care 

a fost deținut de CMI ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA, din cabinet medical în sală de tratamente, 

ceea ce implică modificarea CF 52951-C1-U18 – Botoșani a imobilului în care a funcționat CMI 

ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA. 

Luând în considerare adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                       

nr. 11161/24.07.2019 a Direcției de Sănătate Publică Botoșani, propun modificarea pct. 2, din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, prin transformarea lotului 7 în spațiu comun, în cuantum 

de 1/7 părți cotă indiviză, pentru fiecare cabinet medical individual din cadrul Dispensarului 

medical  nr. 3, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42. 

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

scop. 

 

 

PREŞEDINTE 

Doina-Elena FEDEROVICI 



 
 

      Direcția                 Direcția Juridică  

  Administrarea Patrimoniului      Administrație Publică Locală  

 

Nr. 13395 din 19.07.2022                 VIZAT 

      VICEPREȘEDINTE 

                 Dorin BIRTA 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani își exercită 

atribuțiile privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, respectiv cele privind 

sănătatea. 

 Prin adresa, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11161/24.07.2019, Direcția 

de Sănătate Publică Botoșani face cunoscută situația cabinetelor medicale din cadrul Dispensarului 

medical nr. 3, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, ca urmare a evaluării efectuată în 

vederea autorizării. 

În acest context, Direcția de Sănătate Publică Botoșani precizează că legislația sanitară care 

stă la baza autorizării s-a modificat, și astfel se impun adaptări ale structurii cabinetelor medicale, 

în vederea respectării prevederilor legale, atât în ceea ce privește componența, cât și suprafața 

minimă acceptată. 

 Dat fiind faptul că, începând cu data de 01.07.2022, contractul de concesiune                    

nr. 6475/15.06.2006, încheiat de Județul Botoșani cu dna Andrașcu Lucia – Ligia, medic în cadrul 

Dispensarului medical nr. 3, în care a funcționat CMI ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA a încetat, a 

apărut oportunitatea ca spațiul comun, respectiv cel reprezentat de sălile de tratament ale 

dispensarului să fie mărit de la 10,49 mp la 30,78 mp, pentru încadrarea în prevederile legale 

solicitate de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani. 

 Această oportunitate poate fi dusă la îndeplinire prin modificarea destinației spațiului, care 

a fost deținut de CMI ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA, din cabinet medical în sală de tratamente, 

ceea ce implică modificarea CF 52951-C1-U18 – Botoșani a imobilului în care a funcționat CMI 

ANDRAȘCU LUCIA-LIGIA. 
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Luând în considerare adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                         

nr. 11161/24.07.2019 a Direcției de Sănătate Publică Botoșani, se propune modificarea pct. 2, din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/23.04.2019, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, prin transformarea lotului 7 în spațiu comun, în cuantum de 

1/7 părți cotă indiviză, pentru fiecare cabinet medical individual din cadrul Dispensarului medical 

nr. 3, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42. 

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 

       Geanina PINTILII     Amalia MARIAN 


