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HOTĂRÂRE 
privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietatea privată a municipiului Botoṣani 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

având în vedere referatul de aprobare al iniṭiatorului - Primarul Municipiului Botoṣani, domnul Cosmin Ionuṭ 
Andrei, prin care se propune  Consiliului Local al Municipiului Botoṣani să îṣi dea acordul cu privire la realizarea 
operaṭiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Botoṣani, ce se va realiza în baza 
documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 69089 situat în Municipiul 
Botoṣani, str. A.S. Puskin nr. 8, înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani – Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani sub nr. 47843 din 10.06.2022, 

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

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art. 879 şi art. 880 din  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ṣi ale art.132, 133, 134 ṣi 135 din Ordinul 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară, cu modificặrile ṣi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. a) coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6)  lit.. b), 
art. 139 alin. (3)  lit. g)  și art. 240 alin. (2)  din Ordonanṭa de urgenṭặ a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificặrile ṣi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  (1) Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare  nr. 47843 din 
10.06.2022 aprobatặ de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani, conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoṣani, str. A.S. Puskin nr. 8, proprietatea 
privată a Municipiului Botoṣani cu număr cadastral 69089 înscris în Cartea Funciară nr. 69089 a Municipiului 
Botoṣani, în 4 loturi după cum urmează:  

a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 69624, având suprafaţa măsurată de 721 m.p., proprietate privată a 
UAT Botoṣani;  

b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 69625, având suprafaţa măsurată de 448 m.p., proprietate privată a 
UAT Botoṣani;  

c) lotul nr. 3: imobilul cu număr cadastral 69626, având suprafața măsurată de 29 mp, proprietate privată a 
UAT Botoșani; 

d) lotul 4: imobilul cu număr cadastral 69627, având suprafața de 28 mp, proprietate privată a UAT Botoșani. 
Art. 2 Se mandatează domnul consilier juridic Gherase Iulius Sebastian, Ṣef Serviciu Patrimoniu, să semneze 

actul autentic de dezmembrare. 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoşani, Serviciului Patrimoniu şi  Instituţiei 

Prefectului Judeţul – Botoşani. 
 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier,            Secretar general,  
                Dana Lăzăruc                  Ioan Apostu                            
 
 

 
Botoșani, 30 iunie 2022 
Nr. 267 
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ANEXA LA HCL NR.  267  DIN  30  IUNIE  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRAREA DE SPECIALITATE DENUMITĂ  
“REFERAT ADMITERE DEZMEMBRARE  NR. 47843 DIN 10.06.2022  

APROBATĂ DE BIROUL DE CADASTRU 
 ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BOTOṢANI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     Consilier,            Secretar general,  
        Dana Lăzăruc                Ioan Apostu                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Aprobat,                                                                                                                                                                  
Primar , 

                                                                                                                   Cosmin 
Ionuṭ Andrei             

                                                     
   R A P O R T   DE   SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat în str. A.S. Puskin nr. 8.            
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Cosmin Ionuṭ Andrei, Primarul Municipiului Botoṣani, am 

constatat că acesta a fost elaborat în conformitate cu prevederile legale, respectiv:  
- art. 25 alin.(2) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actele de alipire 

şi dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciară se incheie in formă autentică; 

- art. 132, alin.(1), art.133, alin.(1) ṣi art.135, alin.(1) din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepţie 
şi înscriere în registrul de carte funciară, un imobil poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri.  

Aceste operaţiuni de modificare al imobilului au caracter material şi nu implică nici un transfer de proprietate. 
Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale 
recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului exprimat prin înscris in formă autentică sau 
dupa caz prin hotărâre judecătorească definitivă; 

Imobilul care face obiectul dezmembrării a fost inclus în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat 
al Municipiului Botoṣani. 

Dezmembrarea imobilului-teren, situat în Municipiul Botoṣani, situat în str. A.S. Puskin nr. 8, proprietatea 
privată a Municipiului Botoṣani  cu număr cadastral 69089 înscris în Cartea Funciară nr.69089 a Municipiului 
Botoṣani, în 4(patru) loturi este necesară în vederea apartamentării construcției situate pe unul dintre cele patru 
loturi de teren rezultate ca urmare a dezmembrării. 

Conform prevederilor art.135 (3) din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
registrul de carte funciară:  

- Operatiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerata finalizată în momentul înscrierii actului 
autentic de dezlipire/alipire în cartea funciara.  

Potrivit prevederilor legale mai sus menţionate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de 
legalitate, necesitate şi oportunitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului Local. 

Şef Serviciu Patrimoniu,                                                                         Consilier juridic,                                                                        

       Sebastian Iulius Gherase                                                                 Cical Claudia Annabella 

                                                                                                                                                                   

 

 
 
Serviciul Patrimoniu 



 
 
 
Nr. 3457   din   20.06.2022         
 

Aprobat, 

Primar 

Cosmin Ionuṭ Andrei 

 

 

Referat de aprobare 
 

La proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 
dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat în str. A.S. Puskin             nr. 
8. 

Operaţiunile de modificare al imobilului au caracter material şi nu implică nici un transfer de 
proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii 
cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului exprimat prin înscris in formă 
autentică sau dupa caz prin hotărâre judecătorească definitivă; 

Imobilul care face obiectul dezmembrării este inclus în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
privat al Municipiului Botoṣani, iar dezmembrarea este necesară în vederea apartamentării construcției 
situate pe unul dintre cele patru loturi de teren rezultate ca urmare a dezmembrării. 

 Propun dezbaterea şi aprobarea unui proiect de hotărâre  privind exprimarea acordului Consiliului Local 
pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani. 

 
 

 
                                                                                Întocmit,  
                      Ṣef Serviciu Patrimoniu 
                                                                         Consilier Juridic  
                              Gherase Iulius Sebastian   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


