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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea vânzării unui teren pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul 

dosarului nr. 4223/193/2018 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea vânzării unui teren pentru 

stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018, 
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului juridic contencios şi Serviciului Patrimoniu, 

precum şi rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  
în baza dispoziţiilor art. 2267 - 2277 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
   în temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (2) ṣi alin. (3) 
lit. g) şi art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce a format obiectului dosarului 
4223/193/2018 de pe rolul Judecătoriei Botoşani, în sensul vânzării către reclamanţii Bojescu Maria şi 
Bojescu Valentin al terenului în suprafaţă totală de 608,52 m.p. compus din 550 m.p. teren aferent 
construcţiilor, 45,52 m.p. teren aferent grajdului şi 13 m.p. teren aferent coteţului de păsări situat în 
Municipiul Botoşani, str. A.S. Puşkin,nr.46.  

(2) Se aproba achiziția, în condițiile legii, a serviciilor specializate de evaluare de către un evaluator 
autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţului de circulaţie al terenului în suprafaţă totală de 608,52 m.p., 
după îndeplinirea operaţiunilor de carte funciară şi publicitate imobiliară a terenului. 
         Art.2. (1) Se împuternicește Primarul municipiului Botoṣani să semneze contractul de vânzare în 
formă autentică la notarul public. 

         (2) Toate costurile notariale aferente documentaţiei de autentificare a contractului de vânzare- 
cumpărare, vor fi suportate de către vânzător. 
         Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.        
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