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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea membrilor comisiilor de predare-primire pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor H.C.L. nr. 370 /25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care 

prestează servicii publice de interes local (reorganizare a Direcției Servicii Publice, Sport și 
Agrement Botoșani prin divizare parțială, reorganizarea Serviciului Public de Administrare 

Piețe, Obor și Cimitire aflate în proprietatea municipiului Botoșani) 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 
analizând propunerile d-lui Primar Cosmin Ionuț Andrei privind constituirea unei comisii 

mixte pentru predarea - primirea activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi 
stocurilor de materiale, contractelor în curs de executare, a documentelor privind procedurile de 
achiziție  pentru care procedura este în curs de desfășurare, a documentelor privind litigiile în curs  și 
documentelor aferente posturilor (personalului), ce urmează a fi transferate către Direcția de Servicii 
Publice, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu, 
Serviciului Resurse Umane și Serviciului Juridic – contencios, Registru agricol, precum și rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,  

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 127 alin. (3), art. 129 
alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 18 alin. (4) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin 
Hotărârea nr. 510/2021, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor H.C.L. nr. 
370/28.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes 
local 

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

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de predare a activelor fixe corporale şi necorporale, 

obiectelor de inventar şi stocurilor de materiale, contractelor în curs de executare a documentelor 
privind procedurile de achiziție, pentru care procedura este în curs de desfășurare, a documentelor 
privind litigiile în curs și documentelor aferente posturilor (personalului) ce urmează a fi transferate, în 
vederea administrării către Direcția de Servicii Publice Botoșani, în următoarea componenţă: 

 
1. Curelariu Raluca Ștefania, consilier local - Preşedinte   
2. Tanasă Mihail Gabriel, consilier local – membru 
3. Țurcanu Eugen Cristian – Director D.S.P.S.A. - membru și supleant al său Boariu Mihai 

Ciprian – Director adjunct – PRATS Cornisa- D.S.P.S.A. 
4. Albotă Liliana Cristina – Șef Serviciu Financiar Contabilitate - D.S.P.S.A. - membru și 

supleant al său Mocanu  - Farago Danut – Șef Serviciul Administrare PRATS Cornișa - 
D.S.P.S.A. 

5. Drăghici Lucian – Remus – Șef Birou Achizitii Publice - D.S.P.S.A. – membru și supleant al 
său Nitisor Mihai – Șef Serviciul Protectie si Securitate- D.S.P.S.A. 

6. Bejinariu Mihaela – inspector de specialitate- Compartiment R.U., protectia muncii - 
D.S.P.S.A. – membru și supleant al său Lupașcu Brîndușa – Șef Birou Încasări PRATS 
Cornișa- D.S.P.S.A. 



7. Ananii Roxana  consilier juridic – Compartiment Juridic, Secretariat - D.S.P.S.A. membru și 
supleant al său Dumitras Ovidiu – Șef Serviciu Baze Sportive și Agrement- D.S.P.S.A. 

(2)  Secretariatul comisiei va fi asigurat de: 
Breșug Adina – inspector de specialitate - Compartiment Financiar Contabil - D.S.P.S.A. 

 
Art. 2 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de primire a activelor fixe corporale şi necorporale, 

obiectelor de inventar şi stocurilor de materiale, contractelor în curs de executare a documentelor 
privind procedurile de achiziție, pentru care procedura este în curs de desfășurare, a documentelor 
privind litigiile în curs și documentelor aferente posturilor (personalului) ce urmează a fi transferate, în 
vederea administrării către Direcția de Servicii Publice Botoșani, în următoarea componenţă: 

 
1. Buliga Marius, consilier local - Preşedinte   
2. Timofti Miluță, consilier local – membru 
3. Neamțu Daniela Laura - inspector specialitate Comp. Financiar Contabilitate - S.P.A.P.O.C. 
4. Cercel Petrică Iulian - inspector specialitate Comp. Administrare Piețe și Obor - S.P.A.P.O.C. 
5. Chicăroșă Andreea - inspector specialitate Comp. Achiziții Publice - S.P.A.P.O.C. 
6. Ciobanu Maria-Mădălina - inspector specialitate Comp. Resurse Umane - S.P.A.P.O.C. 
7. Beilic Ana -Maria - inspector specialitate tehnic Birou administrare Piețe, Obor și Cimitire - 

S.P.A.P.O.C. 
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de  : 

  Ivan Lenuș- inspector specialitate Comp.Contracte - S.P.A.P.O.C. 
 

Art. 3 (1) Comisia constituită conform art. 1 va avea ca obiectiv predarea de către membrii 
nominalizați din partea D.S.P.S.A. a activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi 
stocurilor de materiale, a contractelor în curs de executare, a documentelor privind procedurile de 
achiziție,  pentru care procedura este în curs de desfășurare, a documentelor privind litigiile în curs  și 
documentelor aferente posturilor (personalului),  ce urmează a fi transferate către Direcția Servicii 
Publice, în conformitate cu art. 6 din HCL nr. 370/25.08.2022. 

      (2) Comisia constituită conform art. 2 va avea ca obiectiv primirea de către membrii 
nominalizați din partea S.P.AP.O.C. a activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi 
stocurilor de materiale, a contractelor în curs de executare, a documentelor privind procedurile de 
achiziție,  pentru care procedura este în curs de desfășurare, a documentelor privind litigiile în curs  și 
documentelor aferente posturilor (personalului) ce urmează a fi transferate către Direcția Servicii 
Publice, în conformitate cu art. 6 din HCL nr. 370/25.08.2022. 

(3) Comisiile astfel nominalizate vor finaliza procedura de predare – primire pentru care s-au 
constituit în termen de 14 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.  

 (4) Raportul activității comisiilor și procesul verbal de predare - primire se vor depune la 
registratura Consiliului Local al Municipiului Botoșani. 

Art. 4 Persoanele nominalizate în comisiile constituite conform art. 1 și art. 2 din prezenta 
hotărâre, conducerea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement – Botoșani și conducerea 
S.P.A.P.O.C. vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri, inclusiv prin furnizarea tuturor 
documentelor și informațiilor necesare îndeplinirii procedurii de predare primire. 

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