Proiect
Nr. 188 din 20.09.2021

HOTĂRÂRE
privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul
Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința ordinară la data de ___.___.2021,
urmare a adresei Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani nr. 43050/23.08.2021
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14395/23.08.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 16077 din 20.09.2021 al Președintelui Consiliului Judeţean
Botoșani prin care se propune solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni,
județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Buget-Finanțe
şi Direcţiei Juridice, Administrație Publică Locală nr. 16078 din 20.09.2021,
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al judeţului, servicii publice şi agricultură,
- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, activităţi
social-culturale, sportive, tineret şi de agrement,
- 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 temeiul art. 173 alin.(1) lit. d) şi f), alin.(5) lit.c), art. 196 alin. (1) lit.a), art.286 alin. (3) și art.
294 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ș t e:
Art.1 Se aprobă solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul
Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani (terenuri și construcții), conform datelor de
identificare prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se declară imobilele prevăzute la art.1, bunuri de interes public județean.
Art.3 Preluarea imobilelor se va face prin protocol, în termen de 30 zile de de la data comunicării
hotărârii Consiliului Local al Orașului Săveni privind trecerea acestora din domeniul public al Orașului
Săveni în domeniul public al Județului Botoșani.
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Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE,
PREȘEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică Bejenariu

Botoșani,
Nr.______/___.___.2021
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Consiliul Judeţean Botoşani

Anexa la Hotărârea nr.____ din ___.___.2021

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se solicită să treacă din domeniul public al Orașului Săveni în domeniul public al Județului Botoșani
Cod de
Nr.crt. clasificare

Data
PIF

Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2
Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2

1960

Orașul Săveni

1957

Orașul Săveni

Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2
Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2
Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2

1880

Orașul Săveni

1880

Orașul Săveni

1880

Orașul Săveni

Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2
Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2

1973

Orașului Săveni

1957

Orașului Săveni

Denumire bun

1

1.6.2.

Clădire Secţia Interne I

2

1.6.2.

3

1.6.2.

Clădire Obstetrică ginecologie
Clădire Laborator

4

1.6.2.

Clădire Primire

5

1.6.2.

6

1.6.2.

Clădire Bloc alimentar,
spălătorie si centrala termica
Clădire Magazie alimente

6

1.6.2.

Poarta 1

7

7.1.(0.1)

Persoana
Persoana
juridică de la juridică la care
care se solicită se face trecerea
bunul
bunului

Adresa bunului

Teren

Orașul Săveni ,
Str. Avram lancu
nr. 2

Clădire P+1; Sc = 414,00 mp; Carte
funciară 53083, nr. cadastral 53083 – C1
Județului Botoșani Clădire P+1, Sc = 457,00 mp; Carte
funciară 53082, nr. cadastral 53082 – C1
Județului Botoșani

1.130.017,06
842.878,20
127.531,00

Județul Botoșani Clădire P; Sc = 33,00 mp; Carte funciară
53082, nr. cadastral 53082 – C4
Județul Botoșani Clădire P; Sc = 39,00 mp; Carte funciară
53082, nr. cadastral 53082 – C3

23.399,70

Orașului Săveni Județul Botoșani Curți construcții 1.136,00 mp (CC 1054

31.808,00

327.054,70
224.653,46

10.668,56

– 526 mp, CC 986 - 610 mp); Carte
funciară 53085, nr. cadastral 53085

7.1. (0.1)

Teren

Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2

Orașului Săveni

9

7.1. (0.1)

Teren

Orașul Săveni , Str.
Avram lancu nr. 2

Orașului Săveni

PREȘEDINTE,

Județul Botoșani

Valoare
inventar
actualizată (lei)

Clădire P; Sc = 167,00 mp; Carte
funciară 53082, nr. cadastral 53082 – C2
Județul Botoșani
Clădire P; Sc = 174,00 mp; Carte
funciară 53083, nr. cadastral 53083 – C2
Județul Botoșani
Clădire P; Sc = 521,00 mp; Carte
funciară 53082, nr. cadastral 53082 – C3
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Doina Elena FEDEROVICI

Descrierea bunului care se
transmite / Carte funciara

Județul Botoșani Curți construcții 4.832,00 mp (CC 987 –
1.644 mp, CC 986 – 1.295 mp, CC
1054 -1.818 mp, CC 1052 – 75 mp);
Carte funciară 53082, nr. cadastral
53082
Județul Botoșani Curți construcții 2.476,00 mp (CC 987 –
1.840 mp, CC 986 - 636 mp); Carte
funciară 53083, nr. cadastral 53083

135.296,00

69.328,00

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Marcel – Stelică BEJENARIU

Nr. 16077 din 20.09.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor art. 294 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 ”Trecerea unui
bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul
public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei,
al oraşului sau al municipiului, după caz”.
Astfel, cu adresa nr. 43050/23.08.2021, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani înregistrată
la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14395/23.08.2021, a solicitat preluarea bunurilor imobile aflate în
proprietatea Orașului Săveni, constând în două loturi de teren și o parte din clădirile aferente fostului Spital
Orășenesc Săveni.
Scopul solicitării este de înscriere a bunurilor în domeniul public al Județului Botoșani și darea în
administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, pentru executarea de lucrări de
modernizare a capacităților existente în vederea creșterii calității actului medical, realizarea de investiții
pentru mărirea numărului specialităților medicale de urgență și extinderea capacităților de asistență
medicală pentru Orașul Săveni și comunele limitrofe.
Bunurile Spitalului Orășenesc Săveni din Săveni, Str. Avram lancu Nr. 2 sunt înscrise în domeniul public
al Orașului Săveni în Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Săveni, din 05.09.2002.
Pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 758/27.07.2011 privind aprobarea transferului
managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Săveni de la Consiliul local al Orașului Săveni la
Consiliul Județean Botoșani, precum și pentru desfășurarea și organizarea unor unități sanitare din județul
Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, a adoptat Hotărârea Consiliului Județean nr. 52/03.05.2011 pentru
inițierea procedurii de transfer a managementului asistenței medicale, iar Consiliul Local Săveni, a emis
Hotărîrea nr. 96/17.08.2011 de aprobare a predării acestuia.
Astfel, prin Protocolul de predare – preluare nr. 12509/19.08.2011 s-a efectuat predarea și preluarea
personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, personalului tehnico – economic – adminstrativ,
personalului de întreținere, stocurilor și bunurilor mobile.
Bunurile imobile de natura terenurilor și a clădirilor, nu au fost predate, acestea au rămas în domeniul
public al Orașului Săveni și administrarea Consiliului Local al Orașului Săveni.
După transferul managementului asistenței medicale, unitatea sanitară din Săveni, str. Avram Iancu nr.
2 funcționează ca ”Secție Exterioare Săveni” a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani.
Prin Hotărârea Consiliului Local Săveni nr. 6/30.01.2020, terenul format din două loturi în suprafață
totală de 7.308 mp și construcțiile aferente înscrise în cărțile funciare 53082 și 53083 UAT Săveni sunt date în
folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani prin Contractul de comodat nr.
8679/10.08.2021.
Terenul de 1.136 mp înscris în cartea funciară 53085 UAT Săveni este necesar pentru căi acces și
desfășurarea activității cu respectarea cerințelor legale în vigoare(ISU, DSP).
Având în vedere solicitarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, precum și faptul că
în imobilele respective își desfășoară activitatea o secție exterioară a unei instituții sanitare de interes județean,
în conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Codul Administrativ, coroborat cu pct.2 din Anexa nr.3 la
acest act normativ, se impune preluarea imobilelor în domeniul public al județului și declararea acestora de
interes județean.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI
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Direcţia
Administrarea Patrimoniului

Direcţia Juridică
Administraţie Publică Locală

Direcţia
Buget–Finanţe
Nr. 16078 / 20 .09.2021

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Dorin BIRTA
Dorin BIRTA

Corneliu-Bogdan DASCLESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

În Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, la
art.173 alin.(1) lit.d) şi lit.f) se prevăd atribuţiile consiliului judeţean privind administrarea
domeniului public și privat al județului cât şi alte atribuţii prevăzute de lege. Astfel, în exercitarea
atribuțiilor Consiliul județean are „atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes
județean”. La alin.(5) lit.c) din ordonaţă se specifică faptul că „în exercitarea atribuțiilor prevăzute
la alin. (1) lit.d), consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind ... sănătatea”.
În același act normativ se prevede la art. 196 alin.(1) că în exercitarea atribuţiilor ce îi revin,
”consiliul judeţean adoptă hotărâri”.
Art. 294 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 specifică faptul că
”Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială
a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin
hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani a solicitat cu adresa nr. 43050/23.08.2021
înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 14395/23.08.2021, preluarea bunurilor imobile
aferente fostului Spital Orășenesc Săveni, aflate în proprietatea Orașului Săveni, în vederea înscrierii
în domeniul public al Județului Botoșani și darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență
”Mavromati” Botoșani.
Scopul solicitării exprimată de Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani este
acela de realizare de investiții în vederea extinderii specialităților medicale de urgență existente
în prezent și lucrări de modernizare a capacităților existente pentru creșterea calității actului
medical și extinderea capacităților de asistență medicală în Orașul Săveni și comunele limitrofe.
Bunurile Spitalului Orășenesc Săveni situate în Săveni, Str. Avram lancu Nr. 2 constând în
terenuri și clădiri sunt înscrise în domeniul public al Orașului Săveni, în Anexa nr. 5 la Hotărârea
Guvernului nr. 971/2002 privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
Săveni, din 05.09.2002, de la poz.440 la 467.
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Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.758/27.07.2011 privind aprobarea transferului
managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Săveni de la Consiliul local al Orașului
Săveni la Consiliul Județean Botoșani, precum și pentru desfășurarea și organizarea unor unități
sanitare din județul Botoșani, s-au adoptat Hotărârea Consiliul Județean Botoșani nr.52/03.05.2011
privind inițierea procedurii de transfer a managementului asistenței medicale și Hotărârea Consiliului
Local Săveni nr. 96/17.08.2011 de aprobare a predării acestuia.
Prin Protocolul de predare – preluare nr. 12509/19.08.2011 s-a efectuat preluarea și predarea
personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, personalului tehnico – economic –
adminstrativ, personalului de întreținere, stocurilor și bunurilor mobile.
Bunurile imobile de natura terenurilor și a clădirilor, nu au fost predate, acestea rămânând în
domeniul public al Orașului Săveni și administrarea Consiliului Local al Orașului Săveni.
După transferul managementului asistenței medicale, unitatea sanitară din Săveni, str. Avram
Iancu nr.2 a funcționat ca ”Secție Exterioare Săveni” a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati”
Botoșani.
Potrivit Hotărârii Consiliului Local Săveni nr. 6/30.01.2020, terenul format din două loturi în
suprafață totală de 7.308 mp și construcțiile aferente înscrise în cărțile funciare 53082 și 53083 UAT
Săveni au fost date în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani prin
Contractul de comodat nr. 8679/10.08.2021.
Terenul de 1.136 mp înscris în cartea funciară 53085 UAT Săveni este necesar pentru căi acces
și desfășurarea activității cu respectarea cerințelor legale în vigoare(ISU, DSP).
Având în vedere solicitarea Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, precum și
faptul că în imobilele respective își desfășoară activitatea o secție exterioară a unei instituții sanitare
de interes județean, în conformitate cu prevederile art.286 alin.(3) din Codul Administrativ, coroborat
cu pct.2 din Anexa nr.3 la acest act normativ, se impune preluarea imobilelor în domeniul public al
județului și declararea acestora de interes județean.
Față de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoșani a proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Geanina PINTILII

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia MARIAN
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DIRECTOR EXECUTIV,
Magda DIDII

