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HOTĂRÂRE 
privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unui 
teren situat în municipiului Botoșani, Aleea Pacea, nr. 7, aferent bazei materiale a Școlii 

Gimnaziale „Sfânta Maria” 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind trecerea din domeniul 

privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unui teren situat în municipiului Botoșani, 
Aleea Pacea, nr. 7, aferent bazei materiale a Școlii Gimnaziale „Sfânta Maria”, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcției economice și Serviciului Patrimoniu, 
precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 
din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) ṣi art. 240 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
Art. 1. Se aprobă declararea ca fiind de uz și interes public local a bunului imobil-teren 

situat în municipiul Botoșani, Aleea Pacea, nr. 7 jud. Botoșani în suprafață de 107 mp, identificat 
cu nr. cadastral 69958 din Cartea funciară nr. 69958, aferent bazei materiale a Școlii Gimnaziale 
„Sfânta Maria”. 

Art. 2 Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Botoșani va fi 
actualizat prin grija Serviciului Patrimoniu, care va lua si măsuri de promovare a procedurilor 
reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua 
măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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