
ROMANIA 

JUDETUL BOTOSANI 

MUNICIPIUL BOTOSANI 

CONSILIUL LOCAL 

______________________________________________________________________________ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie şi teren 

aferent- Atelier Liceul “Dimitrie Negreanu” aflat în domeniul public al Municipiului Botoşani 

 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea propunerii de 

schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie şi teren aferent- Atelier Liceul “Dimitrie Negreanu” 

aflat în domeniul public al Municipiului Botoşani,  
văzând solicitările Liceului “Dimitrie Negreanu” Botoşani, raportul de specialitate al 

Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local,  

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) și alin. (62) din Legea Educaṭiei Naṭionale nr. 

1/2011, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, 

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), și alin.(6) lit. a), coroborate cu cele ale art. 286 

alin.(1) ṣi (4) ṣi  287 lit. b) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare,  

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

ṣi 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 (1) Se aprobă schimbarea destinației imobilului-construcṭie ṣi teren aferent - Atelier 

Liceul “Dimitrie Negreanu”, pe o perioadă de 10 ani, bun aparținând domeniului public al municipiului 

Botoṣani, din imobil cu destinaṭia de unitate de învăṭământ, în imobil cu destinaṭia de „Sediu Secundar 

Primăria municipiului Botoṣani”, astfel: 

Clădire “Atelier“ în suprafaṭă de 241 m.p. ṣi teren aferent în suprafaṭă de 297,69 mp situate în 

municipiul Botoṣani, str. Aleea Crizantemelor, nr.1A  în care a funcṭionat Atelierul Liceului “Dimitrie 

Negreanu”, în imobil cu destinaṭia de „Sediu Secundar Primăria municipiului Botoṣani”. 
(2) Se aprobă preluarea în administrarea directă a municipiul Botoṣani a bunului imobil 

prevăzut la alin. (1) în vederea amenajării unui sediu secundar al Primăriei municipiului Botoşani. 

(3) Se aprobă modificarea contractului de administrare încheiat cu Liceul “Dimitrie Negreanu” 

Botoşani nr. 7585 din 13.03.2018, în sensul radierii din lista bunurilor transmise în administrare a 

imobilului- Clădire Atelier în suprafaṭă de 241 m.p. ṣi teren aferent în suprafaṭă de 297,69 mp situate 

în municipiul Botoṣani, str. Aleea Crizantemelor, nr.1A.   

 



           

  Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 26.11.2021 privind aprobarea propunerii de 

schimbare a destinației unor imobile-construcṭii ṣi teren- Atelier Colegiul Tehnic “Dimitrie Negreanu” 

aflate în domeniul public al municipiului Botoṣani.   

 

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, domnul Cosmin Ionuṭ Andrei prin serviciile de 

specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului 

Patrimoniu, Birou cadastru, Serviciului Investiṭii şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 

 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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