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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de principiu a unui schimb de imobile cu Fundaţia Naţională pentru 

Dezvoltare Comunitară 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea de  principiu, a unui 

schimb de imobile cu Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară, 
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizarea ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  
în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin. (1), (2) şi art.355  din Ordonanṭa de 

Urgenṭặ a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ṣi 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 de principiu, realizarea unui schimb între imobilul proprietatea Municipiului 

Botoşani, respectiv construcţie-etaj 1 în suprafată desfăşurată de 192,55 m.p. şi cotă indiviză teren în 
suprafaţă de 90,82 m.p. situat în str. 1 Decembrie, nr. 25(fost Calea Naţională, nr.273) şi imobilul-
construcţie în suprafaṭă desfăşurată de 546 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 164 m.p., proprietatea 
Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară, imobile-construcţii şi teren aferent identificate în 
planşele anexe  nr.1 şi 2 la  prezenta hotărâre.  
           (2) Suprafeţele exacte şi conformaţia terenurilor vor fi determinate prin documentaţiile specifice 
şi raporturile de evaluare întocmite de cặtre un expert ANEVAR. 

Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a schimbului cu Protopopiatul Botoşani 
în următoare componenţă: 
 Preşedinte: Cosmin Ionuṭ Andrei, Primar al municipiului Botoşani; 
 Membri: 1. Alexandru Agavriloaie – Arhitect Şef-membru  
                2. Gherase Iulius Sebastian– Serviciul Patrimoniu – membru 
     3. Gabriela Artimon – Serviciul Patrimoniu –secretar 
 Art. 3. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate,  va lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Petru Taielup                                         Secretar general, Ioan Apostu     
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