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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

analizând propunerea domnului Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea unui schimb de terenuri 

cu Protopopiatul Botoşani, aprobat de principiu prin H.C.L. nr. 116 din 30.03.2022, 

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

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin. (1) ṣi (2) şi art. 355 din Ordonanṭa de 

Urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi 

completările ulterioare; 

   în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (2) ṣi alin. (3) 

lit. g), art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de Urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare elaborat de evaluator autorizat ANEVAR Popescu 

Gheorghe  care are ca obiect terenul proprietatea privată a municipiului Botoşani, situat în str. Pacea, nr. 

45B  în suprafaṭă de 1679 m.p. şi terenul situat în str. Parcul Tineretului, f.n. în suprafaṭă de  1600 m.p., 

proprietatea Protopopiatul Botoşani, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Se aprobă schimbul între terenul proprietatea privată a municipiului Botoşani, situat în 

str. Pacea, nr. 45B  în suprafaṭă de 1679 m.p. identificat cu nr. cadastral 69678 din Cartea funciară 69678 

şi terenul situat în str. Parcul Tineretului, f.n. în suprafaṭă de  1600 m.p., identificat cu nr. cadastral 54738 

din Cartea funciară 54738, proprietatea Protopopiatul Botoşani, terenuri identificate în anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

            (2) Toate costurile aferente documentaţiei de autentificare a contractului de schimb, vor fi 

suportate de către Protopopiatul Botoṣani. 

Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiului Botoṣani să semneze contractul de schimb în 

formă autentică la notarul public 

Art. 4. Primarul municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate vor lua măsuri de ducere la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.         
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                                        Secretar general, Ioan Apostu     

         

                

 

 

 

 

Botoșani, 28.11.2022 
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