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HOTĂRÂRE 

privind acceptarea unor donaṭii  

 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind acceptarea unor donaţii 

constând în cota parte de 1/26 din terenul în suprafaţă de 1459 m.p şi terenul în suprafaţă de 654 m.p. 

situate în municipiului Botoșani, Aleea Iacob Iacobovici, f.n.,  

           văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului ṣi 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 

 având în vederea oferta doamnei Prescorniţă Angela prin care îṣi manifestă intenṭia de a dona 

cota parte de 1/26 din terenul în suprafaţă de 1459 m.p şi terenul în suprafaţă de 654 m.p. situate în 

municipiului Botoșani, Aleea Iacob Iacobovici, f.n., 

 în conformitate cu prevederile art. 863, art. 984, art. 985, art. 1011 şi următoarele din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicat, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. 

c), art. 139, alin. (2) şi art. 291 alin. (3) lit. a) ṣi alin. (5) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului 

României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

   Art. 1 (1) Se acceptă donaţia doamnei Prescorniţă Angela, constând în cota-parte de 1/26 din 

terenul în suprafaṭă de 1459 m.p., identificat cu nr. cadastral 65484 din Cartea funciară 65484 

Botoṣani, situat în municipiul Botoṣani, în Aleea Iacob Iacobovici, f.n., judeţul Botoṣani. 

 (2) Se acceptă donaţia doamnei Prescorniţă Angela, constând în terenul în suprafaṭă de 654 

m.p., identificat cu nr. cadastral 69309 din Cartea funciară 69309 Botoṣani, situat în municipiul 

Botoṣani, Aleea Iacob Iacobovici, f.n., judeţul Botoṣani. 

           (3) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actelor de donaţie vor fi suportate de către 

donatar. 

 

  Art. 2 (1) Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale municipiului Botoşani a cotei-părţi 

de 1/26 din terenul în suprafaṭă de 1459 m.p. şi a terenului în suprafaṭă de 654 m.p., situate în 

municipiul Botoṣani, Aleea Iacob Iacobovici, f.n., judeţul Botoṣani. 

            (2) Bunurile care fac obiectul donaţiei menţionată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public 

al municipiului Botoşani, inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Botoşani 

urmând să se completeze corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 3 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, Ṣeful Serviciului Patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului, să semneze actele autentice de acceptare a donaţiilor. 

 

Art. 4  Primarul municipiului Botoşani, prin Serviciul Patrimoniu şi Direcția economică,  va 

lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale necesare transferului de proprietate a bunului şi 

pentru actualizarea inventarului domeniului public. 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

           Consilier, Daniel Botezatu                                    Secretar general, Ioan Apostu 
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