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                    Proiect  

           Nr. 167 din 10.08.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei 

Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului 

Botoșani în domeniul public al comunei Trușești 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de     .   .2021, 

 urmare a adresei Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani                                       

nr. 15675/12.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8198/12.05.2021 și a 

Hotărârii Consiliului Local al Comunei Trușești nr. 43 din 30.06.2021 înaintată de Primăria 

Comunei Trușești cu adresa nr. 5559/28.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu 

nr. 13241/03.08.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani,                                           

nr. 13695 din 10.08.2021,  

având în vedere: 

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

Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală nr. 13696 din 10.08.2021, 

- 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, parteneriate și fonduri 

europene, 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și agrement, 

 în conformitate cu art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,               

art. 294 alin. (2), (4)-(7), art. 301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 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 trecerea din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al 

comunei Trușești a terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, 

înscris în Cartea Funciară nr. 53049-Trușești, identificat conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

     (2) Predarea – primirea bunului precizat la alin. (1) se va face prin protocol încheiat de 

comisiile desemnate de președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul 

Comunei Trușești, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani asupra terenului în 

suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară                     

nr. 53049-Trușești. 

 

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

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

prezenta hotărâre. 
 

 

             PREȘEDINTE,                                Avizat pentru legalitate: 

      Doina – Elena Federovici                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                      Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 
 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.            /       .      .2021 



Nr.

crt.

Codul de 

clasificare
Denumirea bunului Elemente de identificare

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă

Valoarea de 

inventar          

Situaţia juridică actuală. 

Denumire act proprietate 

sau alte acte doveditoare

1 0.1. Teren 

Trușesti, D.G.A.S.P.C. Botoșani- Centrul de 

plasament ”Sf. Nicolae” Truşeşti, S=40.800 mp, 

extravilan, vecini: N și S proprietăți particulare, V-

Râul Jijia, E- drumul județean 282, categorii de 

folosință: parcelele 1201/1/30, 1201/2 și 1109/11- 

arabil, iar parcela 1107/15-fâneață, tarlale 114 și 

112, nr. cadastral 53049

1999 4.548,44

Domeniul public al Județului 

Botoșani conform                                                                                 

H.G. nr. 1434/2004,                                      

H.C.J. nr. 68/23.12.2004,          

H.C.J. nr. 27/28.02.2019,                              

CF 53049-Trușești                         

4.548,44

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI               Anexa 

                                                                               la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.           din    .  .2021

                Președinte, 

             Doina - Elena Federovici

                                                                               Avizat pentru legalitate:

                                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                               Marcel - Stelică Bejenariu

TOTAL

Datele de identificare 

ale bunului  care trece din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești



1 
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Nr. 13695 din 10.08.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Județul Botoșani deține în domeniul public terenul în suprafață de 40.800 mp, situat în 

extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049-Trușești, aflat în administrarea 

Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. Din totalul suprafeței, 29.000 

mp se încadrează în categoria de folosință arabil, iar 11.800 mp în categoria de folosință fâneață. 

 Cu adresa nr. 15675/12.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                               

nr. 8198/12.05.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani ne aduce 

la cunoștință că terenul menționat mai sus nu este utilizat de instituție, nu urmează să i se dea o nouă 

destinație și nu este de interes activității pe care o desfășoară. Totodată se transmite că instituția 

renunță la dreptul de administrare a acestei suprafețe de teren, precum și faptul că terenul este 

disponibil pentru efectuarea transferului în domeniul public al comunei Trușești.  

 Având în vedere categoriile de folosință ale suprafeței de teren, respectiv agricol și fâneață, 

faptul că bunul nu este utilizat de actualul administrator de mult timp, situarea lui în extravilanul 

comunei Trușești, considerăm că este oportun ca bunul să fie transferat în domeniul public al unității 

administrativ teritoriale locale, respectiv Comuna Trușești. Bunul nu mai este de uz sau interes public 

județean, el putând fi declarat bun de uz sau interes public local.  

 Conform art. 294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități 

administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a județului respectiv, se face la cererea consiliului local 

al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului județean.  

 Cu adresa nr. 5559/28.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                   

nr. 13241/03.08.2021, Primăria Comunei Trușești ne-a transmis Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Trușești nr. 43 din 30.06.2021 prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a terenului în 

suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară                            

nr. 53049-Trușești, din domeniul public al județului Botoșani și administrarea Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în domeniul public al comunei Trușești și 

administrarea Consiliului Local Trușești, bunul fiind declarat de uz sau interes public local. 

 Din Raportul de specialitate și Referatul de aprobare, anexe la hotărârea consiliului local, reiese 

că această suprafață de teren va fi utilizată de Liceul ”Demostene Botez” Trușești care intenționează 

să înființeze o fermă didactică pentru culturi de câmp, unde să efectueze practica cu elevii de la profilul 

agricol, în cadrul Programului de finanțare a investițiilor specifice în agricultură și a cheltuielilor 

materiale necesare liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru anul 2021, finanțat de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se intenționează a se achiziționa un tractor și 

utilaje agricole, amplasamentul terenului solicitat fiind în proximitatea unității de învățământ. 

 Conform art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, dreptul de 

administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare 

emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.  

 Dreptul de administrare al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani a fost înscris în cartea funciară aferentă suprafeței de teren care face obiectul prezentului 

proiect în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea 

inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Botoșani, hotărâre 

unde bunurile sunt împărțite pe administratorii lor.  
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 Conform art. 301 din Codul Administrativ, radierea din cartea funciară a dreptului de 

administrare se efectuează în baza actului de revocare sau a actului prin care se constată stingerea 

dreptului de proprietate publică. 

 Având în vedere cele menționate anterior, propun: 

- trecerea din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești a 

terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea 

Funciară nr. 53049-Trușești, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezentul 

proiect; 

- predarea – primirea bunului să se va facă prin protocol încheiat de comisiile desemnate de 

președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul Comunei Trușești, în termen 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

- încetarea dreptului de administrare al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani asupra terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei 

Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049-Trușești. 

 Față de cele menționate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea trecerii terenului în suprafață 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în 

Cartea Funciară nr. 53049 – Trușești, din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al 

comunei Trușești, în forma prezentată.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 
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                 Direcţia         Direcţia Buget Finanţe 

Administrarea Patrimoniului       

 

 

Direcţia Juridică Administraţie 

   Publică Locală 

 

 
Nr. 13696 din 10.08.2021          

          VICEPREȘEDINTE 

                  Dorin Birta 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
 Județul Botoșani deține în domeniul public terenul în suprafață de 40.800 mp, situat în 

extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049-Trușești, aflat în administrarea 

Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. Din totalul suprafeței, 

29.000 mp se încadrează în categoria de folosință arabil, iar 11.800 mp în categoria de folosință 

fâneață. 

 Cu adresa nr. 15675/12.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                               

nr. 8198/12.05.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani ne 

aduce la cunoștință că terenul menționat mai sus nu este utilizat de instituție, nu urmează să i se dea 

o nouă destinație și nu este de interes activității pe care o desfășoară. Totodată se transmite că 

instituția renunță la dreptul de administrare a acestei suprafețe de teren, precum și faptul că terenul 

este disponibil pentru efectuarea transferului în domeniul public al comunei Trușești.  

 Având în vedere categoriile de folosință ale suprafeței de teren, respectiv agricol și fâneață, 

faptul că bunul nu este utilizat de actualul administrator de mult timp, situarea lui în extravilanul 

comunei Trușești, considerăm că este oportun ca bunul să fie transferat în domeniul public al unității 

administrativ teritoriale locale, respectiv Comuna Trușești. Bunul nu mai este de uz sau interes 

public județean, el putând fi declarat bun de uz sau interes public local.  

 Conform art. 294 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități 

administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a județului respectiv, se face la cererea consiliului 

local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului județean.  

 Cu adresa nr. 5559/28.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu                                   

nr. 13241/03.08.2021, Primăria Comunei Trușești ne-a transmis Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Trușești nr. 43 din 30.06.2021 prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a terenului în 

suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea Funciară                            

nr. 53049-Trușești, din domeniul public al județului Botoșani și administrarea Direcției Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, în domeniul public al comunei Trușești și 

administrarea Consiliului Local Trușești, bunul fiind declarat de uz sau interes public local. 

 Din Raportul de specialitate și Referatul de aprobare, anexe la hotărârea consiliului local, 

reiese că această suprafață de teren va fi utilizată de Liceul ”Demostene Botez” Trușești care 

intenționează să înființeze o fermă didactică pentru culturi de câmp, unde să efectueze practica cu 

elevii de la profilul agricol, în cadrul Programului de finanțare a investițiilor specifice în agricultură 

și a cheltuielilor materiale necesare liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru anul 
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2021, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se intenționează a se 

achiziționa un tractor și utilaje agricole, amplasamentul terenului solicitat fiind în proximitatea 

unității de învățământ. 

 Conform art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, dreptul de 

administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare 

emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.  

 Dreptul de administrare al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Botoșani a fost înscris în cartea funciară aferentă suprafeței de teren care face obiectul prezentului 

proiect în baza Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea 

inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Botoșani, hotărâre 

unde bunurile sunt împărțite pe administratorii lor.  

 Conform art. 301 din Codul Administrativ, radierea din cartea funciară a dreptului de 

administrare se efectuează în baza actului de revocare sau a actului prin care se constată stingerea 

dreptului de proprietate publică. 

 Având în vedere cele menționate anterior, propunem: 

- trecerea din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești a 

terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești, înscris în Cartea 

Funciară nr. 53049-Trușești, identificat conform anexei care face parte integrantă din 

prezentul proiect; 

- predarea – primirea bunului să se va facă prin protocol încheiat de comisiile desemnate de 

președintele Consiliului Județean Botoșani, respectiv de primarul Comunei Trușești, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

- încetarea dreptului de administrare al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani asupra terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei 

Trușești, înscris în Cartea Funciară nr. 53049-Trușești. 

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

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 


