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PROIECT
nr. 217 din 19.10.2022

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public județean a bunului teren intravilan în suprafață de

30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani  

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2022,
 
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani, înregistrat cu

nr.  19548/19.10.2022,  prin  care  se  propune  declararea  de  interes  public  județean  a  bunului  teren
intravilan în suprafață de 30.000 mp, înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani,

având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și Direcţiei Juridică,

Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 19549/19.10.2022,
- 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 și parteneriate,
în conformitate cu art. 286 alin. (3) și art. 294 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2009 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  Se declară de interes public județean bunul teren intravilan în suprafață de 30.000 mp,
înscris în CF 53127 Bucecea, județul Botoșani, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului și
Direcția Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate asigură ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.

            PREȘEDINTE,                              Avizat pentru legalitate,
   Doina Elena - Federovici                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

   Marcel – Stelică Bejenariu

Botoşani,
Nr.________/          .        .2022
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                                                                                                                                              Anexa  la Hotărârea Consiliului Judeţean  nr. _____/_____.2022
                                                                                                    
                                                                                                               

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului domeniului public al Județului Botoșani care se declară de interes public județean  

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea bunului Elemente de identificare
Anul dobândirii
și/sau al dării în

folosință

Valoarea de 
inventar           
(mii lei)         

Situaţia juridică actuală. 
Denumire act proprietate sau alte

acte doveditoare

0 1 2 3 4 5 6

1 1.6.2. Teren intravilan

Orașul Bucecea, Curți construcții 30.000,00 mp
(Parcelă 1115 mp); Carte funciară 53127, nr. 
cadastral 53127 2022 89,40

 Hotărârea Consiliului Local al
Orașului Bucecea nr. 
113/14.10.2022,
Protocol nr.19321/17.10.2022 
de predare/primire între Orașul
Bucecea și Județul Botoșani

TOTAL 5.058,00

  

PREȘEDINTE,  
Doina Elena Federovici

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                               Marcel - Stelică Bejenariu

                  



Nr. 19548/19.10.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Conform art.  286  alin.  (3)  din  Codul  administrativ,  ”Domeniul  public  al  județului  este
alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public
județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca
fiind bunuri de uz sau de interes public național.”

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 se  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  prin  Hotărârea  Consiliului  Județean nr.
210/13.10.2022,  trecerea din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului
Botoșani unui teren intravilan în suprafață de 30.000 mp,  iar  prin Hotărârea Consiliului  Local al
Orașului Bucecea nr. 113/14.10.2022 s-a aprobat trecerea menționată anterior.

            În Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, la art. 
294 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 se  specifică faptul că ”Declararea 
bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului 
judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea”.

             Pentru accesarea programului de investiții  European  în vederea  amplasării unui parc
fotovoltaic cu instalațiile conexe pe terenul intravilan în suprafață de 30.000 mp – bun al domeniului
public al Județului Botoșani, precum și conform celor menționate anterior, este necesară declararea
acestuia de interes public județean.

             Având în vedere cele de mai sus, propun declararea imobilului care aparține domeniului
public  al  județului  Botoșani  -  teren  intravilan  în  suprafață  de  30.000 mp,  bun de  interes  public
județean.

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

  PREŞEDINTE,
Doina Elena FEDEROVICI
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                Direcţia  Direcţia Juridică Administraţie
Administrarea Patrimoniului  Publică Locală

   

     VIZAT,
       VICEPREȘEDINTE 

   Dorin Birta

Nr. 19549 din 19.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform art. 286 alin. (3) din Codul administrativ, ”Domeniul public al județului este alcătuit
din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean,
declarate  ca atare prin hotărâre a consiliului  județean,  dacă nu sunt  declarate prin lege ca fiind
bunuri de uz sau de interes public național.”

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 se  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 prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 210/13.10.2022, 
trecerea din domeniul public al Orașului Bucecea în domeniul public al Județului Botoșani unui teren
intravilan în suprafață  de 30.000 mp,  iar  prin Hotărârea  Consiliului  Local  al  Orașului  Bucecea nr.
113/14.10.2022 s-a aprobat trecerea menționată anterior.
            În Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, la art. 294 
alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 se  specifică faptul că ”Declararea bunului 
ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau a
consiliului local care a solicitat trecerea”.
             Pentru accesarea programului de investiții  European  în vederea  amplasării  unui parc
fotovoltaic cu instalațiile conexe pe terenul intravilan în suprafață de 30.000 mp – bun al domeniului
public al Județului Botoșani, precum și conform celor menționate anterior, este necesară declararea
acestuia de interes public județean.
             Având în vedere cele de mai sus, se impune declararea imobilului teren intravilan în suprafață
de 30.000 mp, bun de interes public județean aparținând domeniul public al județului Botoșani.

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
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