
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind declararea    bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban 

Șoseaua Iașului  Botoșani – locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public local 

și transmiterea în concesiunecătre SC NOVA APASERV SA Botoșani  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind declararea privind declararea    
bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului Botoșani- 
locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public local și transmiterea în concesiune către 
SC NOVA APASERV SA Botoșani  

văzând raportul de specialitate nr. INT 3686 din 29.06.2022 al Serviciului Patrimoniu și Direcției 
Economice, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, precum și procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor nr. 4618 din 18.02.2018 privind execuția lucrărilor de construcții aferente 
investiției ,,Utilități Ansamblul Șoseaua Iașului Botoșani- locuințe pentru tineri destinate închirierii”, adresa 
nr. INT 3557/MF/23.06.2022, 

în conformitate cu prevederile  art.129 alin. (7) lit. n), art. 286 alin. (1) și alin. (4), art. 287 lit. b) 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) și art. 196 alin (1) lit. a) și 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 de uz ṣi de interes public local, a  bunului ,,sistem apă canalizare 
menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului Botoșani- locuințe pentru tineri destinate 
închirierii” identificat în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Botoșani va fi 
actualizat potrivit modificărilor și completărilor ulterioare prin grija Serviciului Patrimoniu, care va lua și 
măsuri de promovare a procedurilor reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 în vederea 
actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Botoșani. 

Art. 2 Se aprobă completarea Listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului 
Botoșani aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare concesionate către SC NOVA SERV SA 
Botoșani prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu 
bunul ,,sistem apă – canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban Șoseaua Iașului  Botoșani- 
locuințe pentru tineri destinate închirierii ” . 

Art. 3 Primarul municipiului Botosani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsurile de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Consilier,            Secretar general,  
        Dana Lăzăruc                Ioan Apostu                            
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Anexă la HCL nr. 295 din 30.06.2022 

 
 

Cod  
Clasi- 
ficare 

Denumire bun Elemente de identificare Anul 
punerii in 
funcțiune 

Valoare 
(lei) 

Situație 
juridică 

1.8.6 Sistem apă 
canalizare 
menajeră-
canalizare 
pluvială –
ansamblu urban 
,,Șoseaua 
Iașului” 
Botoșani – 
locuinte pentru 
tineri destinate 
închirierii 
 

Conducte din PVC–SN8 pentru canalizare 
exterioară DN=160 mm, L=3-4 m, 294 ml 
Conducte din PVC–SN8 pentru canalizare 
exterioară DN=315 mm, L=6 m,765 ml 
Conducte din PVC–SN8 pentru canalizare 
exterioară DN=400 mm, L=6 m, 234 ml 
Conducte din PVC–SN8 pentru canalizare 
exterioară DN=500 mm, L=6 m, 28 ml 
Capac și ramă stas 2308-81 pentru camine cu piesa 
suport carosabil iv, 42 buc 
Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru 
hc=2m din tub beton cu cep și buza la canale cu dn 
300, 11 buc 
Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru 
hc=2m din tub beton cu cep și buza la canale cu dn 
400, 10 buc 
Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru 
hc=2m din tub beton cu cep și buza la canale cu dn 
500, 21 buc 
Gura scurgere cu sifon și depozit stas 6701-73 
carosabila tip a1, 42 buc 
Hidrant subteran-2 buc 
Conducta PVC pentru canalizare exterioară=1020 
m 
Cămin vizitare canalizare =57 buc 
Canalizare pompata conducta PEHD DN 90 
mm=1213 m 
Aducțiune apa potabila, conducta PEHD DN 315 
mm=1336 m 
Retea apa potabila alimentare blocuri=342 m 
Stație pompare ape uzate SPAU=1 buc 
Stație pompare ape potabilă SPA=1 buc 

2022 2.967.028,39 Domeniul 
public al 

municipiului 
Botoșani 

 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

     Consilier,           Secretar general,  
        Dana Lăzăruc                Ioan Apostu          


