
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unui imobil situat în cimitirul Pacea în 

vederea dezafectării 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOṢANI 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al unui imobil situat în cimitirul Pacea în vederea dezafectării,  

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) și alin. (6) lit. a), art. 286 alin. (1) și (4), art. 287 lit. b) și art. 

361 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 7 alin. (17) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 

112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale 

care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și 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 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 al Municipiului Botoṣani în domeniul privat al 

municipiului Botoṣani al  bunului „Anexă” în suprafaţă construită de 51 m.p. identificată cadastral cu nr. 67914-

C3. 

              (2) Se aprobă radierea din inventarul bunurilor aparṭinând domeniului public al municipiului Botoṣani 

al  bunului „Anexă” în suprafaţă construită de 51 m.p. identificată cadastral cu nr. 67914-C3. 

Art. 2. (1) Consiliul Local al Municipiului Botoșani aprobă efectuarea procedurilor de casare 

ṣi  demolare  al a bunului” Anexă”după emiterea autorizaţiei de desființare de către Primarul municipiului 

Botoṣani. 

(2) Consiliul Local al Municipiului Botoșani aprobă construirea pe amplasamentul în suprafaţa de 77,50 

m.p. a unei anexe şi birou parohial cu nivel de înălţime S+P după obținerea autorizaţiei de construire şi cu 

respectarea cerinţelor impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 588 din 05.09.2022. 

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate și Parohiei Pacea vor 

lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.     

      

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

       Consilier,         Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                               Ioan Apostu 
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