
ROMÂNIA
JUDEŢULBOtOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea solicltărli transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român în

domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului viceprimar Cosmin Ionuţ Andrei, privind iniţierea

demersurilor în vederea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român în domeniul ,"
public al UAT. Municipiul Botoşani;

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local,

având în vedere Anexa nr. 30 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza dispoziţiilor art,
292 alin. (2) şi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 -privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129, alin. (2) lit. (c) şi art. 139, alin. (2), şi art 240 alin (2) din OUG nr, 57/2019
privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019;

HOTĂRĂşTE:

Art.L - (1) Se aprobă solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român în
domeniul public al Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Botoşani, identificat conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, acesta devenind din bun de interes public
naţional, bun de interes public local.

(2) Se solicită Guvernului României declararea imobilului, care face obiectul prezentei
hotărâri, din bun de interes public naţional, în bun de interes public local.

Art.2. - (1) Municipiul Botoşani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoşani se obligă să realizeze
lucrări de modernizare la acest imobil, în termen de 5 ani de la data preluării, să menţină destinaţia-v- :
actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului
şi Sportului şi ale unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Scopul prevederilor art. I din prezenta hotărâre este de a asigura dezvoltarea activităţilor

de tineret şi sport în Municipiul Botoşani, în condiţiile legii.

Art.S, - În cazul în care nu se respectă prevederile privind realizarea lucrărilor de modernizare în
termenul prevăzut la art.2, imobilul revine în patrimoniul public al statului, conform prevederilor
legale în vigoare.

ArtA. - (1) Municipiul Botoşani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoşani se obligă să întreţină

şi să modernizeze imobilul transmis şi să menţină imobilul la standardele de calitate privind
desfăşurarea activităţilor specifice.












