
PROIECT Nr. 181 din 30.08.2022

HOTĂRÂRE
privind  darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în

administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  02.09.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 16034 din 30.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Botoșani prin care se propune darea unui bun aparținând domeniului public al Județului Botoșani,
în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 16036/30.08.2022 al Direcției Administrarea Patrimoniului,
Direcției Juridice, Administrație Publică Locală și Direcţiei Buget  Finanțe,

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

-  Avizul  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică,  disciplină,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate şi fonduri europene,

-  Avizul  Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  lucrări  publice,  monumente
istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 
            în baza prevederilor art.297 alin.(1) lit.a), art.298 lit b), art.299, art.300 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicată,

în temeiul art.173 alin. (1) lit.c), lit.d) și lit.f), alin.(4) lit.a) și alin.(5) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.
a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1. (1) Se aprobă darea  unui  bun aparținând domeniului  public  al  Județului  Botoșani  în
administrarea Bibliotecii Județene  „Mihai Eminescu” Botoșani,  identificat conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității acesteia. 

(2) Predarea – primirea bunurilor se va face, prin protocol încheiat între comisiile desemnate de
conducătorii  instituțiilor  interesate,  respectiv  Judeţețul  Botoşani  și  Biblioteca  Județeană  „Mihai
Eminescu” Botoșani, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
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            (3) În calitate de administrator, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani va avea
drepturile și obligațiile prevăzute în art.300 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art.2.  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Botoşani,  prin  direcțiile  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  și  Biblioteca  Județeană  „Mihai  Eminescu”  Botoșani,  asigură  ducerea  la  îndeplinire  a
prezentei hotărâri.

               PREŞEDINTE,                                         Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

               Doina-Elena FEDEROVICI                         Marcel – Stelică BEJENARIU

Botoșani,
Nr.______ din _____.__ .2022



CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI                                Anexa la Hotărârea nr.____din___.___.2022

Datele de identificare ale bunului aparținând domeniului public al Județului Botoșani
care se dă în administrarea Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani

Nr.crt.
Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul dobândirii
sau dării în

folosință

Valoarea de
inventar (lei)

Situația juridică actuală. Denumire act
proprietate sau alte acte doveditoare

1 1.6.1.

Imobil parter 
Casa 
Moscovici

Spațiu parter 
compus din 20 
încăperi cu 
Scd =760,00 mp;
Su=546.00 mp;
Fundație beton, 
zidărie cărămidă;
CF 54179;
mun. Botoșani, 
Calea Națională nr. 
62, județul Botoșani

2022 1.169.280,75

Domeniul public al Județului Botosani 
conform Hotărârii Consiliului Județean 
Botoșani nr. 249/14.12.2021;
Contractului de vânzare Casa Moscovici, 
înregistrat cu Încheierea nr.3501/17.12.2021;
CF 54179 Botoșani.

     Avizat pentru legalitate
               PREȘEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI

   Doina-Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică BEJENARIU



Nr. 16034 din 30.08.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Supun atenției dumneavoastră propunerea de aprobare a transmiterii în administrarea Biblioteca
Județeană „Mihai Eminescu”  Botoșani a bunurilor aflate în domeniul public al județului  Botoșani,
respectiv  parterul   imobilului  monument  istoric  „Casa  Moscovici”,  în  care  funcționează  și  acum,
identificate conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 
            Cu  adresa  nr.  1059/01.09.2020,  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Botoșani  cu  nr.
11686/01.09.2020,  Biblioteca  Județeană  „Mihai  Eminescu”   Botoșani  solicită  păstrarea  spațiilor  în
suprafață construită desfășurată Scd=760 mp (Su=546,00 mp), situate la parterul  imobilului monument
istoric „Casa Moscovici”, în care funcționează și acum, menționând că nu dispune de un alt spațiu care să
permită relocarea activității.
               Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 249/14.12.2021 s-a aprobat achiziționarea
bunului imobil monument istoric „Casa Moscovici”, cod BT-II-m-B-01913, situat în municipiul Botoșani,
Calea  Națională  nr.  62,  proprietatea  societății  Nord  Proiect  S.A.  Botoșani,  compus  din  teren  curți
construcții  în suprafață totală de 1099 mp și construcția edificată pe acesta C1 – Sediu Administrativ
(Corp A) – „Casa Moscovici” în suprafață construită de 872,13 mp (suprafață construită la sol de 875 mp)
și suprafață construită desfășurată de 1.800,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 54179, nr. cadastral
54179 a municipiului Botoșani.
               Urmare hotărârii menționate anterior s-a semnat contractul de vânzare Casa Moscovici,
înregistrat cu Încheierea nr.3501/17.12.2021.
               Prin Încheierea nr.66032/24.08.2022 a fost radiată mențiunea rezervei dreptului de proprietate ca
urmare a achitării  de către Județul Botoșani a ultimei rate, conform contractului de vânzare menționat
anterior și efectuării transferului de proprietate.
              Prin prezentul  proiect  de  hotărâre  supun spre aprobare  propunerea de  transmitere  în
administrarea  Bibliotecii  Județene  „Mihai  Eminescu”   Botoșani  a  spațiilor  cu  suprafața  construită
desfășurată Scd=760 mp, situate la parterul  imobilului monument istoric „Casa Moscovici,  bunuri aflate
în domeniul public al județului  Botoșani conform Anexei la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate, supun atenției dvs. proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

                     



DIRECŢIA ADMINISTRAREA       DIRECȚIA JURIDICĂ,  ADMINISTRATIE                  DIRECȚIA BUGET    
          PATRIMONIULUI                                          PUBLICĂ LOCALĂ                                         FINANȚE                  
                                                                                                                                                                                                       
Nr. 16036 din 30.08.2022
                                                                                                                                                        VIZAT

VICEPREȘEDINTE,
                                                                                                                            Dorin BIRTA

  
R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E

              
             Cu  adresa  nr.  1059/01.09.2020,  înregistrată  la  Consiliul  Județean  Botoșani  cu  nr.
11686/01.09.2020,  Biblioteca  Județeană  „Mihai  Eminescu” Botoșani  solicită  păstrarea  spațiilor  în
suprafață construită desfășurată Scd=760 mp (Su=546,00 mp), situate la parterul  imobilului monument
istoric „Casa Moscovici”, în care funcționează și acum, menționând că nu dispune de un alt spațiu care
să permită relocarea activității.
              Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 249/14.12.2021 s-a aprobat achiziționarea
bunului  imobil  monument  istoric  „Casa  Moscovici”,  cod  BT-II-m-B-01913,  situat  în  municipiul
Botoșani, Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. Botoșani, compus din teren
curți  construcții  în  suprafață  totală  de  1099  mp  și  construcția  edificată  pe  acesta  C1  –  Sediu
Administrativ (Corp A) – „Casa Moscovici” în suprafață construită de 872,13 mp (suprafață construită
la sol de 875 mp) și suprafață construită desfășurată de 1.800,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr.
54179, nr. cadastral 54179 a municipiului Botoșani.
              Urmare hotărârii menționate anterior s-a semnat contractul de vânzare Casa Moscovici,
înregistrat cu Încheierea nr.3501/17.12.2021.
               Prin Încheierea nr.66032/24.08.2022 a fost radiată mențiunea rezervei dreptului de proprietate
ca  urmare  a  achitării   de  către  Județul  Botoșani  a  ultimei  rate,  conform  contractului  de  vânzare
menționat anterior și efectuării transferului de proprietate.

Prin  prezentul  proiect  de  hotărâre  se  supune  spre  aprobare  propunerea  de   transmitere  în
administrarea  Bibliotecii  Județene  „Mihai  Eminescu”   Botoșani  a  spațiilor  cu  suprafața  construită
desfășurată Scd=760 mp, situate la parterul  imobilului monument istoric „Casa Moscovici,  bunuri
aflate în domeniul public al județului  Botoșani conform Anexei la proiectul de hotărâre.

Faţă de cele prezentate,  considerăm că sunt întrunite condiţiile legale  pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop.

DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV,                   DIRECTOR EXECUTIV,
    Geanina PINTILII                           Amalia MARIAN                                    Magda DIDII
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