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HOTĂRÂRE 
privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, 

situat în strada Parcul Tineretului nr. 2A 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
             
  analizând propunerea domnului Primar al municipiului Botoșani dl. Cosmin Ionuț Andrei 
privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat 
în  Parcul Tineretului nr. 2A , 
            având în vedere solicitarea Protopopiatului Botoșani – Parohia Izvorul Tămăduirii privind 
modificarea suprafeței de teren transmisă în folosință gratuită, situată în str Parcul Tineretului nr. 2A; 

 văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Botoşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
              în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a) și ale art. 349-353 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, și cu cele ale art. 874 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  
              în baza dispozițiilor art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și 
regimul cultelor, cu modificările și completările ulterioare,  
              în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulteriare,     
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
    Art. 1  (1) Se aprobă modificarea suprafeței transmisă în folosință gratuită către Protopopiatul 
Botoșani-Parohia Izvorul Tămăduirii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, noua 
suprafața transmisă în folosință gratuită fiind de 1523 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Parcul 
Tineretului nr. 2A și identificată prin planșa anexă la prezenta hotărâre.   
               (2) Durata transmiterii în folosință gratuită este durata protocolului nr. 123620 din 15.10.2002. 

              Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier,             Secretar general,  
            Dana Lăzăruc              Ioan Apostu      
 
 
 
Botoșani, 30 iunie 2022 
Nr. 262    
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