
 
Proiect 

Nr. 165 din 08.08.2022 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordul proprietarului pentru obținerea de către Muzeul Județean Botoșani a autorizației 

de desființare și reconstruire, în vederea efectuării unor lucrări de investiții 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de 09.08.2022, 

urmare a adresei nr. 2005/20.07.2022 a Muzeului Județean Botoșani, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 13535/21.07.2022; 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani 

nr.14747/08.08.2022 prin care se propune eliberarea acordului proprietarului pentru obținerea de către 

Muzeul Județean Botoșani a autorizației de desființare și reconstruire, în vederea efectuării unor lucrări 

de investiții, 

având în vedere: 

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

Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală nr. 14748/08.08.2022, 

- 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, 
 

în conformitate cu art. 868 alin. (2) Codul Civil și art. 300 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), 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 Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, își exprimă acordul pentru obținerea 

autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă Muzeului George Enescu 

Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani, aflat în administrarea 

Muzeului Județean Botoșani. 
 

Art.2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Muzeul Județean Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Avizat pentru legalitate: 

   PREȘEDINTE           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Doina-Elena FEDEROVICI         Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 
 

Botoșani, 

Nr. _______ din______2022 



 
 

Nr. 14747 / 08.08 / 2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 Prin adresa nr. 2005/20.07.2022 a Muzeului Județean Botoșani, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13535/21.07.2022, se solicită acordul Consiliului Județean 

Botoșani pentru obținerea autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, 

aferentă Muzeului George Enescu Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu 

nr. 81, județul Botoșani. 

Menționăm că odată cu adresa, mai sus menționată, au fost transmise Avizul 

Ministerului Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nr. 101/M/20.06.2022 și 

Certificatul de urbanism nr. 164/07.07.2022 emis de Primăria municipului Dorohoi. 

Imobilul situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani, 

pentru care se solicită acordul, aparține domeniului public al Județului Botoșani și se află în 

administrarea Muzeului Județean Botoșani, conform Anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 27/2019. 

În Certificatul de urbanism nr. 164/07.07.2022 emis de Primăria municipului Dorohoi, 

la pct. 5 litera d.4) s-a prevăzut obținerea acordului proprietarului-Consiliul Județean Botoșani, 

pentru eliberarea autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă 

imobilului, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani. 

Luând în considerare adresa nr. 13535/21.07.2022, propun eliberarea acordului 

Județului Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, pentru eliberarea autorizației de 

desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă Muzeului George Enescu 

Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul 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. 14748 / 08.08 / 2022             VIZAT 

              VICEPREȘEDINTE 

                      Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Prin adresa nr. 2005/20.07.2022 a Muzeului Județean Botoșani, înregistrată la Consiliul 

Județean Botoșani cu nr. 13535/21.07.2022, se solicită acordul Consiliului Județean Botoșani 

pentru obținerea autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă 

Muzeului George Enescu Dorohoi, situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, 

județul Botoșani. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), alin. (6) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean 

Botoșani asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 

cultura și își exercită atribuțiile privind emiterea de acorduri date în competența sa prin lege. 

Menționăm că odată cu adresa, mai sus menționată, au fost transmise Avizul Ministerului 

Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani nr. 101/M/20.06.2022 și Certificatul de 

urbanism nr. 164/07.07.2022 emis de Primăria municipului Dorohoi. 

Imobilul situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani, pentru 

care se solicită acordul, aparține domeniului public al Județului Botoșani și se află în 

administrarea Muzeului Județean Botoșani, conform Anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului 

Județean Botoșani nr. 27/2019. 

În Certificatul de urbanism nr. 164/07.07.2022 emis de Primăria municipului Dorohoi, la 

pct. 5 litera d.4) s-a prevăzut obținerea acordului proprietarului-Consiliul Județean Botoșani, 

pentru eliberarea autorizației de desființare împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă 

imobilului situat în municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani. 

Luând în considerare adresa nr. 13535/21.07.2022, se propune eliberarea acordului 

Județului Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, pentru eliberarea autorizației de desființare 

împrejmuire și reconstrucție gard inițial, aferentă Muzeului George Enescu Dorohoi, situat în 

municipiul Dorohoi, str. George Enescu nr. 81, județul Botoșani. 

Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea 

și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoșani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     ARHITECT ȘEF            DIRECTOR EXECUTIV 

       Geanina PINTILII   Paul HRUȘCĂ       Amalia MARIAN 


