
 
           PROIECT 

            Nr. 213 din 11.10.2022 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Bucecea, județul 

Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani  

  

 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședința extraordinară la data de ___.10.2022, 

urmare a adresei Orașului Bucecea nr. 10082/10.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 18688/10.10.2022,  

analizând Referatul de aprobare nr. 18772  din 11.10.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoșani prin care se propune solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului 

Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani,  

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Juridice, 

Administrație Publică Locală nr. 18773 din 11.10.2022, 

- 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 temeiul art. 173 alin.(1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 294 alin.(3) din Ordonanţa de 

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

 

  hotărăște: 

 

Art.1 Se aprobă solicitarea de trecere a unui teren intravilan  în suprafață de 30.000 mp, înscris în 

CF 53127 Bucecea, din domeniul public al Orașului Bucecea, județul Botoșani în domeniul public al 

Județului Botoșani , conform datelor de identificare prezentate în Anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Preluarea imobilelor se va face prin protocol, în termen de 30 zile de de la data comunicării 

hotărârii Consiliului Local al Orașului Bucecea privind trecerea acestora din domeniul public al Orașului 

Bucecea  în domeniul public al Județului Botoșani.  

 



Art.3 Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate. 

 

 

 PREȘEDINTE,  Avizat pentru legalitate, 

 PREȘEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

 Doina Elena FEDEROVICI Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr.______/___.___.2022 



                                 
 

 

 

                                                                                                                                              Anexa  la Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. _____/_____.2022 

                                                                                                     

                                                                                                                

 

 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor care se solicită să treacă din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani  

 

 

 

 

Nr.crt. 

 

Cod de 

clasificare 

 

 

Denumire bun 

 

Adresa bunului  

 

Data 

PIF 

Persoana 

juridică de la 

care se solicită 

bunul 

Persoana 

juridică la care 

se face trecerea 

bunului 

 

Descrierea bunului care se 

transmite / Carte funciara 

 

Valoare 

inventar 

actualizată (lei) 

 

1 1.6.2. Teren intravilan Orașul Bucecea   2022 Orașul Bucecea Județul Botoșani Curți construcții 30.000,00 mp (Parcelă 

1115 mp); Carte funciară 53127, nr. 

cadastral 53127 

89.400,00 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

Avizat pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Marcel - Stelică BEJENARIU 

 



 
 

 

Nr. 18772 din 11.10.2022 

 

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, Consiliul Județean Botoșani a solicitat cu adresele nr. 8899/09.05.2022 și nr. 

15493/22.08.2022 identificarea și disponibilizarea unui teren de 30.000 mp, precum și acordul de 

principiu pentru de trecerea din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului 

Botoșani, în vederea declarării acestuia de interes public județean, pentru accesarea programului de 

investiții European. 

           Urmare a adresei Orașului Bucecea nr. 10082/10.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 18688/10.10.2022, a fost transmis acordul de principiu pentru de trecerea din domeniul 

public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani a unui teren intravilan în suprafață 

de 30.000 mp. 

           Avînd în vedere că  în conjunctura energetică actuală, se pune un accent foarte mare pe energia 

verde și în special pe energia fotovoltaică și eoliană în cadrul Uniunii Europene funcționînd Pactul 

Verde European - ”Green – Deal”, tuturor statelor membre le revin o serie de obligații asumate pentru 

pasul către energia coregenerabilă. 

 Până în 2030, prin Pactul Verde European, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie să 

fie un 55% din cel care era în 1990 care a fost stabilit ca an de referință. Se dorește ca în 2050 Europa 

să fie continent neutru din punct de vedere climatic. 

             În acest context, Consiliul Județean Botoșani, prin aparatul său de specialitate, identifică 

terenuri în intravilanul localităților mari din județ, amplasate în vecinătatea infrastructurii de transport 

rutier și energie electrică, unde pot fi amplasate parcuri fotovoltaice cu instalațiile conexe. 

           În exercițiile financiare actuale se pot atrage fonduri din trei surse: Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR) unde sunt deja lansate ghidurile de finanțare pentru investiții în sursă și în 

producere de energie, Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și Programul 

Operațional de Dezvoltare Durabilă, prin care sunt oferite fonduri pentru reabilitări de rețele. 

  Amplasarea în intravilanul Orașului Bucecea a unui sistem fotovoltaic prezință avantaje 

economice pe termen lung atât pentru instituțiile publice cât și pentru populație din oraș și împrejurimi. 

Ca urmare a faptului că este o sursă de energie regenerabilă accesibilă atâta timp cât există lumină 

solară, energia produsă de sistemul fotovoltaic are ca efect scăderea costurilor cu energia electrică. 

           Un alt avantaj major îl reprezintă faptul că instalația nu prezintă organe de mașini în mișcare, 

componentele au garanție de funcționare de 20 - 25 ani, generând astfel costuri reduse de mentenanță. 

           Amplasamentul identificat oferă soluții viabile de conectare la rețeaua de transport și distribuție, 

fiind în apropierea stației de 110KV Bucecea.             

           Având în vedere cele de mai sus, se impune preluarea imobilului teren intravilan în suprafață de 

30.000 mp în domeniul public al județului, în vederea declarării acestuia de interes județean. 

 Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

  PREŞEDINTE, 

Doina Elena FEDEROVICI 
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                              Direcţia                                                                                                                           Direcţia Juridică                                                   

             Administrarea Patrimoniului                                                                                                Administraţie Publică Locală                                            

 

Nr. 18773 din 11.10.2022 

 

 

                                                     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. 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.” 

 Consiliul Județean Botoșani a solicitat cu adresele nr. 8899/09.05.2022 și nr. 15493/22.08.2022 

identificarea și disponibilizarea unui teren de 30.000 mp, precum și acordul de principiu pentru trecerea 

din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani, în vederea  

declarării acestuia de interes public județean, pentru accesarea programului de investiții European. 

           Urmare a adresei Orașului Bucecea nr. 10082/10.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean 

Botoșani cu nr. 18688/10.10.2022, a fost transmis acordul de principiu pentru de trecerea din domeniul 

public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani a unui teren intravilan în suprafață 

de 30.000 mp. 

           Avînd în vedere că  în conjunctura energetică actuală, se pune un accent foarte mare pe energia 

verde și în special pe energia fotovoltaică și eoliană în cadrul Uniunii Europene funcționînd Pactul 

Verde European - ”Green – Deal”, tuturor statelor membre le revin o serie de obligații asumate pentru 

pasul către energia coregenerabilă. 

 Până în 2030, prin Pactul Verde European, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră 

trebuie să fie 55% din cel care era în 1990 , care a fost stabilit ca an de referință. Se dorește ca 

în 2050 Europa să fie continent neutru din punct de vedere climatic.  

          În acest context, Consiliul Județean Botoșani, prin aparatul său de specialitate, identifică 

terenuri în intravilanul localităților mari din județ, amplasate în vecinătatea infrastructurii de 

transport rutier și energie electrică, unde pot fi amplasate parcuri fotovoltaice cu ins talațiile 

conexe. 

           În exercițiile financiare actuale se pot atrage fonduri din trei surse: Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) unde sunt deja lansate ghidurile de finanțare pentru investiții 
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în sursă și în producere de energie, Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum 

și Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă, prin care sunt oferite fonduri pentru 

reabilitări de rețele. 

  Amplasarea în intravilanul Orașului Bucecea a unui sistem fotovoltaic prezință avantaje 

economice pe termen lung atât pentru instituțiile publice , cât și pentru populația din oraș și 

împrejurimi. Ca urmare a faptului că este o sursă de energie regenerabilă accesibilă atâta timp 

cât există lumină solară, energia produsă de sistemul fotovoltaic are ca efect scăderea costurilor 

cu energia electrică. 

           Un alt avantaj major îl reprezintă faptul că instalația nu prezintă organe de mașini în 

mișcare, componentele au garanție de funcționare de 20 - 25 ani, generând astfel costuri reduse 

de mentenanță. 

            Amplasamentul identificat oferă soluții viabile de conectare la rețeaua de transport și 

distribuție, fiind în apropierea stației de 110KV Bucecea.              

             Având în vedere cele de mai sus, se impune preluarea imobilului teren intravilan în suprafață 

de 30.000 mp, în domeniul public al județului, în vederea declarării acestuia 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,                                                       DIRECTOR EXECUTIV,        

        Geanina PINTILII                                                                    Amalia MARIAN                        

 

 


