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HOTĂRÂRE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunului-

teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOṢANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind trecerea din domeniul 
public in domeniul privat a bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului,f.n., 
identificat cadastral cu numărul 69969 din Cartea funciară 69996 

văzând raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism, precum şi rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (1) și (4), art. 287 lit. b) şi art. 361 alin. 
(1) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare şi dispoziţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) ṣi 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Botoṣani a bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n., identificat cadastral cu 
numărul 69969 din Cartea funciară 69996. 
              (2) Se aprobă radierea din inventarul bunurilor aparṭinând domeniului public al municipiului 
Botoṣani a  bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n.identificat cadastral cu 
numărul 69969 din Cartea funciară 69996. 
           Art. 2 (1) 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. 
                   (2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani va fi 
actualizat prin grija Biroului Cadastru Edilitar şi Imobiliar, 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 vor lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          
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