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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului și 
din administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. 

municipiul Botoṣani și administrarea Consiliului local al municipiului Botoṣani 
 

  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind iniṭierea demersurilor 
în vederea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului și din administrarea Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate în domeniul public al municipiului Botoṣani și administrarea 
Consiliului local al municipiului Botoṣani ale unor bunuri imobile, 
           văzând adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate înregistrată sub nr. 
P2850/12.07.2022, raportul  de specialitate al Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum și  rapoartele de avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, 
 având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public, cu modificările ṣi completările ulterioare,  

în baza dispoziţiilor  art. 292 din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare,  

în temeiul art.129 alin. (2) lit. c), art.139 alin. (3) lit. g),  art. 140 alin. (1), precum şi al art. 
196 alin. (1) lit. a) ṣi art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
  Art.1. (1) Se aprobă cererea privind trecerea din domeniul public al statului și din 

administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în domeniul public al municipiului 
Botoṣani și administrarea Consiliului Local al municipiului Botoṣani ale bunurilor imobile - 
construcții cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  
(2) Trecerea bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în domeniul public al municipiului 
Botoşani este necesară pentru îndeplinirea condiţiei deţinerii dreptului de proprietate asupra 
întregului obiectiv, terenul fiind proprietatea municipiului Botoşani, condiţie esenţială pentru 
aprobarea unei documentaţii de avizare a lucrărilor de reabilitare al imobilului clasat în lista 
monumentelor istorice, Cod BT-II-m-B-01884 cu denumirea „ Casa Ursianu-Fisher”. 

(3) Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor avea destinaţia de sediu al 
Primăriei Municipiului Botoşani, respectiv Casa Căsătoriilor, Serviciul Stare Civilă şi Arhivă. 

   Art.2.  (1) Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoṣani se obligă 
să realizeze lucrări de reabilitare a imobililor – contrucții prevăzute la art.1, în termen de 10 ani de 
la data preluării. 
               (2) Scopul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre este de a asigura dezvoltarea 
activităților realizate de către Primăria Municipiului Botoşani, în condițiile legii. 

    (3)  În situaţia în care reabilitarea construcţiilor nu se realizează în termen de 10 ani de 
la data preluării bunurilor, atunci acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în 
administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

    
 



 
 
              Art.3.  În cazul în care nu se respectă prevederile privind realizarea lucrărilor de 
reabilitare în termenul prevăzut la art.2, imobilele revin în patrimoniul public al statului, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
                Art.4.  (1)  Municipiul Botoṣani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoṣani se obligă 
să întrețină și să reabiliteze imobilele transmise și să le mențină la standarde de calitate privind 
desfășurarea activităților specifice. 
                (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat 
între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a transferului. 
                 (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din 
dotarea acestuia. 
                 (4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situației juridice a acestuia, existentă la 
data transferului. 
                 (5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul și pasivul acestora conform 
balanței de verificare întocmite la data predării imobilului. 
                (6) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda, prin grija noului 
proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Unității 
Administrativ – Teritoriale Municipiul Botoșani, asupra imobilelor. 
   Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Patrimoniu din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
   Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate ,Primarului municipiului 
Botoşani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – 
Botoşani. 
          

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,    
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                        Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
 
  
Botoșani, 28 iulie  2022 
Nr. 320 
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ANEXA H.C.L. NR. 320 DIN 28 IULIE 2022 
 

 
 
 
 

- imobil „CLĂDIRE SEDIUL CENTRAL”, cod de identificare 62511, compus din construcṭie, cu regim de 
înălţime parter, în suprafață construită de 383 m.p., situată în municipiul Botoṣani, Bulevardul Mihai Eminescu , 
nr. 52, identificat cadastral cu nr. 61313-C1 Botoṣani din cartea Funciară 61313-C1; 
 

- imobil „CLĂDIRE BIROURI”, cod de identificare 62512, compus din construcṭie cu regim înălţime parter, în 
suprafață construită de 51 m.p., situată în municipiul Botoṣani, Bulevardul Mihai Eminescu , nr. 52, identificat 
cadastral cu nr. 61313-C2 Botoṣani din cartea Funciară 61313-C2; 
 

- imobil „CLĂDIRE BIROURI”, cod de identificare 62513, compus din construcṭie cu regim înălţime parter, în 
suprafață construită de 184 m.p., situată în municipiul Botoṣani, Bulevardul Mihai Eminescu , nr. 52, identificat 
cadastral cu nr. 61313-C3 Botoṣani din cartea Funciară 61313-C3; 
 

- imobil „MAGAZIE”, cod de identificare 62514, compus din construcṭie cu regim înălţime parter, în suprafață 
construită de 58 m.p., situată în municipiul Botoṣani, Bulevardul Mihai Eminescu , nr. 52, identificat cadastral 
cu nr. 61313-C4 Botoṣani din cartea Funciară 61313-C4. 
 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                                Secretar general, Ioan Apostu     

     
     
  
 
 
 
 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 

 


	(2) Trecerea bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în domeniul public al municipiului Botoşani este necesară pentru îndeplinirea condiţiei deţinerii dreptului de proprietate asupra întregului obiectiv, terenul fiind proprietatea municipiul...

