
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Al. Pacea nr.7, 

pentru „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr.7, 
municipiul Botoșani, județul Botoșani”  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, privind aprobarea predării către 
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Al. Pacea nr.7, pentru „Construire Sală de sport Școala 
Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, 

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

în baza dispozițiilor art. 4 din anexa nr. 3 „Programul național de construcții de interes public sau 
social” la Ordonanța 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 baza de protocol,  a amplasamentului, teren intravilan 
împrejmuit, situat în  municipiul Botoșani, Aleea Pacea, nr. 7, aflat în administrarea Consiliului local al 
Municipiului Botoșani, în suprafață de 900 mp  din totalul de 3.156,00  mp, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 61280, nr. Cad. 61280, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către 
„C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţie „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria 
Botoșani, Al.Pacea,nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani ”. 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare; 

Art. 3. Consiliul Local al orașului Botoșani se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de 
teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului; 

Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiul Botoșani, județul 
Botoșani a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.); 

Art. 5. Consiliul Local al municipiului Botoșani se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani; 
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