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HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program prelungit nr. 23 Botoșani  

a Creșei Municipale Botoșani - constructie si teren aferent 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind transmiterea în administrarea 

Grădiniței cu Program prelungit nr. 23 Botoșani a Creșei Municipale Botoșani-constructie în suprafaţă de 

420 m.p si teren aferent în suprafaţă de 1100 m.p., 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) alin. (6) lit. b) ṣi art. 286 alin.(1) ṣi (4), 287 lit. b), art. 

297 alin. (1) lit. a) și art.298 - 300 din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare, coraborate cu cele ale art.27 alin.(1)2 și 

art.112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ṣi completările ulterioare, 

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

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

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) Se aprobă  transmiterea în administrarea Grădiniței cu Program prelungit nr. 23 Botoșani 

a Creșei Municipale Botoșani - constructie în suprafaţă de 420 m.p si teren aferent în suprafaţă de 1100 

m.p., situat în Municipiul Botoşani, str. Elie Radu, nr. 38, cu valoare de inventar de 1,448,078.00 lei. 

         (2) Se aprobă modificarea contractului de administrare nr. 6106 din 26.02.2018 încheiat cu 

Grădinița cu Program prelungit nr. 23 Botoșani, în sensul includerii în lista bunurilor transmise în 

administrare a obiectivului „Creşă Municipală Botoşani”- constructie în suprafaţă de 420 m.p si teren 

aferent în suprafaţă de 1100 m.p. 

            (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate având drept principală destinație: unitate 

de educație timpurie și învățământ  preșcolar. 

 

Art. 2 Predarea-primirea obiectivului „Creşă Municipală Botoşani”se va face pe bază de proces-

verbal, care va fi încheiat între Direcția de Asistență Socială Botoșani și Grădinița cu Program prelungit 

nr. 23 Botoșani. Lista bunurilor proprietate publică a municipiului Botoșani aflate în administrarea 

Direcției de Asistență  Socială Botoșani va fi modificată potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, Grădinița cu 

Program prelungit nr. 23 Botoșani  și Direcția de Asistență Socială 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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