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HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor 

„Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOṢANI 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind trecerea din domeniul 

public in domeniul privat a unor bunuri „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru” 

văzând raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism, precum şi rapoartele de avizarea ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

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

b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 7 alin. (17) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței 

Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare 

a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

  în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a), art. 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoṣani a 

bunurilor inventariate sub denumirile „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru”, 

lungime 4,2 km. 

 (2) Se aprobă radierea din inventarul bunurilor aparṭinând domeniului public al municipiului 

Botoṣani a  bunurilor inventariate sub denumirile „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu 

cupru”, lungime 4,2 km. 

           Art.2.  Se aprobă  radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani,  a 

bunului de retur - “ Reţea contact B-cablu cupru”, lungime 4,2 km 

           Art.3 Prin grija Direcţiei Edilitare-Compartiment Transporturi se va actualiza lista bunurilor 

transmise în administrarea S.C. „Eltrans” S.A., anexă la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiului Botoṣani nr. 29305 din 05.12.2019 

modificat prin actele adiţionale subsecvente.  

           Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Botoșani aprobă efectuarea procedurilor de casare,  scoatere 

din funcțiune și valorificare  a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “ Reţea contact B-cablu cupru”, 

lungime 4,2 km, după emiterea autorizaţiei de desființare de către Primarul municipiului Botoṣani. 

          Art. 5. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Eltrans S.A. 

vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          
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