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HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui 

 imobil - construcţie în vederea găzduirii unui magazin social 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind trecerea din domeniul privat în 
domeniul public al municipiului Botoșani al unui imobil - construcţie în vederea găzduirii unui 
magazin social, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcției economice și Serviciului Patrimoniu, 
precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 
iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) ṣi art. 240 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 (1) Se aprobă declararea bunului imobil - construcţie situat în municipiul Botoșani, 

Piaţă 1 Decembrie, nr.14, parter, jud. Botoșani în suprafață construită de 44 mp, identificat cu nr. 
cadastral 52687-C1-U5 din Cartea funciară nr. 52687-C1-U5 ca fiind de uz şi interes public local. 

 (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Botoșani în domeniul public al 
municipiului Botoșani a imobilului-construcţie situat în municipiul Botoșani, Piaţă 1 Decembrie, 
nr.14, parter, jud. Botoșani în suprafață construită de 44 mp, identificat cu nr. cadastral 52687-C1-U5 
din Cartea funciară nr. 52687-C1-U5, costrucția umând a fi modernizată prin proiectul „Modenizare 
clădire pentru a găzdui activități social comunitare, respectiv magazin social” cod SMIS 155365, 
finanțat prin Programul Operațional Regional – Axa prioritară „Sprijinirea regenerării economice și 
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban – Prioritate de  investiții: 9.1 „Dezvoltare 
locală plasată sub responsabilitatea comunității”  

Art. 2 Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Botoșani va fi 
actualizat prin grija Serviciului Patrimoniu, care va lua si măsuri de promovare a procedurilor 
reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri 
de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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