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HOTĂRÂRE 
privind darea în folosinţă gratuită al unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul 

Botoşani în vederea edificării unei biserici        
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,  
 analizând domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind darea în folosință gratuită către 
Protopopiatul Botoşani al unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea 
edificării unei biserici,        

văzând solicitarea Protopopiatul Botoşani înregistrată sub nr. 6851 din 15.03.2022, raportul de 
specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 349 – 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 874 și art. 2146 
– 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art. 8 și art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 
general al cultelor, republicată, art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 53/2008 privind 
recunoașterea statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii ortodoxe Române, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Protopopiatul Botoşani al unui teren situat 

în Şoseaua Iaşului, f.n. în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării unei 
biserici  pentru o durată de 25 ani, teren înscris în cartea funciară nr. 69786 a municipiului Botoșani, 
           (2) Terenul prevăzută la alin. (1) va fi predat în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei 
hotărâri ṣi va fi utilizat de către Protopopiatul Botoşani în conformitate cu destinaţia acestuia, respectiv 
teren aferent construcţiei unei biserici, iar Protopopiatul Botoşani se obligă să se îngrijească de 
conservarea terenului dat în folosinṭă gratuită ca un bun proprietar și în bune condiții, să folosească 
terenul în scopul stipulat în prezenta hotărâre ṣi  să suporte cheltuielile cu  paza, îngrijirea şi conservarea 
bunului.  

Art.2 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează Primarul 
municipiului Botoșani să încheie un contract de comodat cu Protopopiatul Botoşani. 

Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 
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