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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unei tranzacţii pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul 

dosarului nr. 20215/193/2017* 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea încheierii unei 

tranzacţii pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 20215/193/2017*, 

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului juridic contencios şi Serviciului Patrimoniu, 

precum şi rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

în baza dispoziţiilor art. 2267 - 2277 Cod Civil, 

   în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (2) ṣi alin. (3) 

lit. g) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectul dosarului nr. 

20215/193/2017*, în sensul vânzării imobilului situat în Municipiul Botoşani, str. Teodor Callimachi, nr. 

9, sc. D, etaj 3, apartament 15, cu suprafaţa utilă de 52 m.p. înscris în cartea funciară nr. 51269-C1-U45 

cu număr cadastral 51269-C1-U45. Prețul de vânzare va fi stabilit printr-un raport de evaluare întocmit 

de un expert evaluator autorizat ANEVAR și va fi supus aprobării Consiliului Local. Din preţul stabilit 

printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR, se va compensa obligaţia 

Municipiului Botoşani rezultată din sentinţa civilă nr. 2210/04.08.2020 pronunţată de către Judecătoria 

Botoşani în dosarul nr. 20215/193/2017* în sumă de 40.739,50 lei reprezentând îmbunătăţirile aduse 

imobilului de către numita Chobanu Maryna. 

         Art. 2 Se împuterniceşte S.C. Locativa S.A. prin reprezentanţi săi legali să efectueze procedura 

legală privind  încheierea şi semnarea unui contract de  tranzacţie potrivit dispoziţiilor la art.1 din prezenta 

hotărâre.  

         Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Locativa S.A. 

Botoșani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Daniel Botezatu                                Secretar general, Ioan Apostu 
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