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HOTĂRÂRE 

pentru abrogarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 396 din 

28.10.2021 privind aprobarea demolarii unor constructii administrate de Colegiul Economic 

„Octav Onicescu” 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei pentru abrogarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 396 din 28.10.2021 privind aprobarea demolarii 

unor constructii administrate de Colegiul Economic „Octav Onicescu”, 

având în vedere adresa nr. 3895 din 11.02.2022 a Colegiul Economic „Octav Onicescu” prin care 

se solicită acordul în vederea demolării unor construcṭii care sunt degradate ṣi care nu pot fi reabilitate, 

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

primarului, precum ṣi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 

 în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și alin. (7) lit. a) din Ordonanṭa de 

urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 112 alin. (2) și alin. (6)2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 7 alin. (17) și art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de constrcții, cu modificările și completările ulterioare,  

  în temeiul  art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de 

urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se abrogă articolul 2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Botoşani nr. 396 din 

28.10.2021 privind aprobarea demolarii unor constructii administrate de Colegiul Economic “Octav 

Onicescu”. 
 

Art. 2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, şi Colegiul 

Economic „Octav Onicescu” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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