
 
                                                                                                                                       PROIECT 

 

Nr. 217 din 19.10.2021 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordul proprietarului de vânzare în rate a cabinetelor medicale, care se încadrează 

în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu strigare, 

conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, întrunit în ședință ordinară la data de___.___. 2021, 

urmare a adresei înregistrată la Consiliului Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani 

nr.17567/11.10.2021, prin care se propune aprobarea eliberarea acordului de vânzare în rate a 

cabinetelor medicale, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație 

publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2008, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr. 17568/11.10. 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, 

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/2019 privind actualizarea listei spațiilor aflate 

în domeniul privat al Județului Botoșani, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008 și aprobarea dezmembrării unor imobile, 
 

 în conformitate cu art. 18 și art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind 

vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația 

de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) alin. (4) lit. b) 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 Se eliberează acordul Consiliului Județean Botoșani pentru vânzarea cu plata prețului 

în rate a cabinetelor medicale aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 53/2019, de 

către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, numită de prin Dispoziția nr. 27/04.02.2021 a 

Președintelui Consiliului Județean Botoșani, care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi 

vândute prin licitație publică cu strigare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008. 
 

 Art.2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        Avizat pentru legalitate: 

     PREȘEDINTE                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 
 

 

 

Botoșani, 

Nr.______ / ___.___ 2021 

https://www.cjbotosani.ro/files/H053_23042019.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H053_23042019.pdf
https://www.cjbotosani.ro/files/H053_23042019.pdf


 
Nr. 17567/ 11.10.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, potrivit 

prevederilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 68/2008, Comisia pentru vânzarea 

spațiilor medicale, numită de prin Dispoziția nr. 27/04.02.2021, solicită acordul de vânzare în rate a 

cabinetelor medicale, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 53/2019, pentru a da posibilitatea potențialilor ofertanți să formuleze oferte cu plata în 

rate, în situația în care nu se formulează nicio ofertă cu plata integrală a prețului minim de pornire. 

Luând în considerare adresa Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, propun eliberarea acordului Consiliului 

Județean Botoșani pentru formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate a cabinetelor 

medicale, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

53/2019 și care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu 

strigare, conform art. 18 și art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență          nr. 68/2008 privind 

vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația 

de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical. 

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre inițiat în acest 

scop. 

 

 

PREŞEDINTE 

 Doina-Elena FEDEROVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Direcția                  Direcția Juridică 

Administrarea Patrimoniului      Administrație Publică Locală 

 

Nr.17568 / 11.10. 2021                        VIZAT 

            VICEPREȘEDINTE 

                    Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) alin. (4) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Botoșani își 

exercită atribuțiile privind vânzarea bunurilor proprietate privată ale Județului Botoșani. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 173 alin. (6) lit. b) din Codul administrativ, Consiliul 

Județean Botoșani își exercită atribuțiile privind emiterea de acorduri, care îi sunt date în 

competența sa prin lege. 

Prin art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2008 se prevede 

faptul că „Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a prețului minim de 

pornire, președintele comisiei de licitație, cu acordul prealabil al instituției publice implicate, poate 

solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate.” 

Conform adresei înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, 

Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, numită de prin Dispoziția nr. 27/04.02.2021 a 

Președintelui Consiliului Județean Botoșani, solicită acordul de vânzare în rate a cabinetelor 

medicale, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

53/2019, pentru a da posibilitatea potențialilor ofertanți să formuleze oferte cu plata în rate, în 

situația în care nu se formulează nicio ofertă cu plata integrală a prețului minim de pornire. 

Luând în considerare adresa Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, înregistrată la 

Consiliul Județean Botoșani cu nr. 16916/01.10.2021, se propune eliberarea acordului Consiliului 

Județean Botoșani pentru formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate a cabinetelor 

medicale, care au fost aprobate pentru vânzare prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 

53/2019 și care se încadrează în categoria bunurilor care pot fi vândute prin licitație publică cu 

strigare, conform art. 18 și art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2008, 

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-

teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară 

activități conexe actului medical. 

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

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

forma prezentată. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV     DIRECTOR EXECUTIV 

             Geanina PINTILII   Amalia MARIAN 

 


