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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către 

municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Calea Naţională, nr. 7E și nr. 7F, înscrise în CF 

nr. 59667, respectiv CF nr. 53269 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea demarării 

procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către Municipiul Botoṣani a unor terenuri situate 

în Calea Naţională, 

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

al primarului, precum ṣi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

având în vedere adresa d-lui Caba Adrian prin care îşi arată intenţia de înstrăinare către 

 municipiul Botoşani a unor terenuri, înregistrată la Primăria municipiului Botoṣani sub nr. 

4269/16.02.2022, 

 în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare,  

           în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (2) ṣi ale art. 240 alin. (2) din 

Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului României nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ṣi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art. 1 (1) Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea cumpărării de către municipiul 

Botoṣani, a terenului intravilan în suprafaţă de 629 m.p. situat în municipiul Botoṣani, Calea 

Naţională, nr. 7E, înscris în Cartea Funciară nr. 59667, nr. cadastral 4832, respectiv a terenului 

intravilan în suprafaţă de 504 m.p., situat în municipiul Botoşani, Calea Naţională, nr. 7F, înscris în 

Cartea Funciară nr. 53269, nr. cadastral 4833. 

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) vor fi destinate realizării de investiţii de interes 

local, respectiv realizarea unui teren de joaca sau unei parcări auto. 

 

 Art. 2 Se aproba achiziția, în condițiile legii, a serviciilor specializate de evaluare de către un 

evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţului de piaţă al terenurilor prevăzute la art. 1, 

rapoarte care vor fi supuse analizei și deliberării a Consiliului Local al municipiului Botoṣani.  

 

Art. 3 (1) Preţul de cumpărare al imobilelor se va stabili prin negociere între părţi, în funcṭie 

de raportul de evaluare realizat de către evaluatorul autorizat ANEVAR. 

            (2) Procesul-verbal conţinând preţul negociat va fi aprobat ulterior prin hotărâre a 

Consiliului Local al municipiului Botoṣani.  



            Art. 4 În vederea negocierii preţului de cumpărare a terenurilor prevăzute la art. 1, se 

desemnează comisia de negociere stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Botoṣani nr. 349 din 

26.11.2020. 
 

Art. 5 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va 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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