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HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  ”Construire creșă, 

Șoseaua Iașului, municipiul Botoșani ” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
nalizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind încheierea unui  

parteneriat cu C.N.I. S.A. pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire creșă, Șoseaua 
Iașului, municipiul Botoșani”, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a) și f) și art. 349 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2)  din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a terenului/amplasamentului 
teren intravilan neîmprejmuit, domeniu public/privat situat în situat în Municipiul Botoșani, Bdul 
Mihai Eminescu, nr. 206A, Jud. Botosani, conform CF 68954 și aflat în proprietatea Consiliului local 
al Municipiului Botoșani, în suprafață construită de 12,00 mp și teren aferent în suprafață de 13.560 
mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 68954, nr. topo 68954 și nr. cad 68954 liber de orice 
sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 
”Construire creșă, Șoseaua Iașului, municipiul Botoșani. 
 

Art. 2. Se aprobă demolarea construcției C1 aflată pe amplasament (construcție care nu face 
obiectul predării), identificată potrivit cărții funciare nr. 68954-C1, nr.topo/nr.cad. 68954-C1, după 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și anterior încheierii protocolului  de predare-primire al 
amplasamentului.  

 
Art. 3. (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 



 
 
 
 

            (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data incheierii protocolului de 
predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului ( UAT Municipiul 
Botoșani), CNI-SA asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii 
culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitați și acordarea de daune interese, când prin 
neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor și intereselor 
legitime ale “CNI”-SA.    

 
Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Botoșani, județul 

Botoșani a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat etc.); 
 

Art. 5. Unitatea administrativ-teritorială Botoșani,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art. 6. Unitatea administrativ-teritorială Botoșani se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe o perioadă de 
minim 15 ani; 

Art. 7. Se abrogă HCL nr. 466 din 26 noiembrie 2021 privind aprobarea predării către 
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat in B-dul Mihai Eminescu nr. 69 și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă, Șoseaua Iașului, municipiul Botoșani”. 
 
 
    

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maricel Corneliu Maxim    Secretar general, Ioan Apostu 
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