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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al judeţului 

Botoşani în domeniul public al Unităṭii administrativ - teritoriale municipiul Botoṣani 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOṢANI 
examinând referatul de aprobare înaintat de către domnul Cosmin Ionuṭ Andrei - Primarul 

Municipiului Botoṣani, prin care se propune aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul 
public al judeţului Botoşani în domeniul public al Unităṭii administrativ - teritoriale municipiul 
Botoṣani, respectiv  imobilul „clădire administrativă”, în suprafată construită de 372 m.p. 
(suprafaţă utilă de 309,35 m.p.) situat în municipiul Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, 

văzând raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Patrimoniu precum şi raportul de 
avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 

având în vedere dispoziţiile art. 294 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) ṣi art. 240, 
alin.(2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea privind trecerea din domeniul public al judeţului Botoşani 

și din administrarea Consiliului judeţean Botoṣani în domeniul public al municipiului Botoṣani și 
administrarea Consiliului local al municipiului Botoṣani a bunului imobil „ clădire administrativă”, 
în suprafată construită de 372 m.p. (suprafaţă utilă de 309,35 m.p.) situat în municipiul Botoşani, 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20.  

         (2) Trecerea bunului prevăzut la alin. (1) în domeniul public al Unităṭii administrativ - 
teritoriale Municipiul Botoşani este necesară pentru îndeplinirea condiţiei deţinerii dreptului de 
proprietate asupra întregului obiectiv în care funcţionează Poliţia locală a municipiului Botoşani-
instituţie publică de interes local. 

        (3) După trecerea în domeniul public al municipiului Botoşani, bunul „clădire 
administrativă” îşi va păstra destinaţia de „sediu Poliţia locală a municipiului Botoşani”. 

 Art. 2 Preluarea efectivă a bunului menţionat la art. 1 alin. (1) se va face după aprobarea 
Hotărârii Consiliului judeţean Botoşani de trecerea din domeniul public al judeţului Botoşani și din 
administrarea Consiliului judeţean Botoṣani în domeniul public al municipiului Botoṣani și 
administrarea Consiliului local al municipiului Botoṣani. 
       Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani prin Serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri 
de ducere la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

          Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Consiliului judeţean Botoşani, Primarului municipiului 
Botoşani, Serviciului Patrimoniu şi Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 
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