
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui 
imobil, proprietatea municipiului Botoṣani situat în extravilanul municipiului  

 
având în vedere referatul de aprobare al iniṭiatorului, Primarul Municipiului Botoṣani, domnul 

Cosmin Ionuṭ Andrei, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoṣani să îṣi dea acordul 
cu privire la realizarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea publică a Municipiului 
Botoṣani, ce se va realiza în baza documentaţiei tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu 
număr cadastral 69992, situat în Municipiul Botoṣani, extravilan, înregistrată la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Botoṣani – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani sub nr. 90742 din 
28.10.2022, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2), art. 879 şi art. 880 din Codul civil al României, adoptat 
prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) din Legea 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ṣi ale art.132, 133, 134 ṣi 135 din Ordinul 
Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară,  

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 
(6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) 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 însuşeşte lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare 90742 

din 28.10.2022, aprobată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani 90742 din 28.10.2022, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoṣani, extravilan, proprietatea 
publică a Municipiului Botoṣani cu număr cadastral 69992 înscris în Cartea Funciară nr.69992 a 
Municipiului Botoṣani, în 2(două) loturi după cum urmează:  

a) lotul nr. 1: imobilul cu număr cadastral 70005 având suprafaţa măsurată de 10.000 m.p., 
proprietate publică a UAT Botoṣani;  

b) lotul nr. 2: imobilul cu număr cadastral 70006 având suprafaţa măsurată de 50020 m.p., 
proprietate publică a UAT Botoṣani;  

Art.2. Se mandatează domnul Maleş George Cătălin, Ṣef Birou Cadastru Edilitar şi imobiliar, să 
realizeze operaţiunile de carte funciară şi publicitate imobiliară.            

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoşani, Serviciului Patrimoniu, 
Biroului Cadastru Edilitar şi imobiliar şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Petru Taielup                                        Secretar general, Ioan Apostu      
        
            
                
Botoșani, 31 octombrie 2022 
Nr. 521 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

                                         ANEXA LA  
                              HCL nr. 521 din 31.10.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrarea de specialitate  
denumită “Referat Admitere dezmembrare 90742 din 28.10.2022, aprobată de 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoṣani 90742 din 28.10.2022 
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