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HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 7314 m.p. către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 

 analizând domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind darea în folosință gratuită către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe a unui teren în suprafaţă de 7314 m.p. în vederea construirii de locuinţe pentru 

tineri,        

văzând adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe înregistrată sub nr. 21335 din 11.10.2022, 

raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu, Direcţia Economică, Serviciul Investiţii, 

precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor art. 349 – 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 874 și art. 2146 

– 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Prevederile art.2 și art.3 din Legea nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin.(3) lit. g) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui teren 

aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani, în suprafaţă de 7314 m.p. identificat cadastral cu 

numărul 69996 din Cartea funciară nr. 69996, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate 

închirierii,  pe durata execuţiei investiţiei.      

Art.2 (1) Pentru realizarea lucrărilor de investiție prevăzute art.1 se vor asigura din bugetul local, 

resursele necesare pentru execuția utilităţilor aferente construcției, precum şi a sistematizării 

amplasamentului (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații 

verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor, potrivit planurilor de urbanism aprobate în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

(2) La finalizarea lucrărilor, terenul aferent, menționat la art.1, va fi predat Unității Administrativ 

Teritoriale Municipiul Botoşani, pe baza de protocol de predare-primire.  

Art.3 Se aprobă contractul care urmează a fi încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și U.A.T. 

Municipiul Botoşani, conform anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.  

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Botoşani în vederea semnării contractului aprobat potrivit 

art.4, a protocolului de predare-primire, precum și a oricăror alte acte necesare în vederea ducerii la 

îndeplinire a prezentului act administrativ. 

Art. 5  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

         

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,          Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                               Ioan Apostu 

 

 

 

Botoșani, 18 noiembrie 2022 
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MODEL CONTRACT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

      Consilier,           Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                                Ioan Apostu    
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