
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  

        

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” 

S.A.,  a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii  „Construire Creşă Șoseaua Iașului municipiul Botoşani” 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  

a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii  „Construire creşă, Parte din imobil 2697, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani”, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 

ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. a) și f) și art. 349 din Ordonanța de urgență a 

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

în temeiul art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

                                                        HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții „Construire Creșă Șoseaua 

Iașului, municipiul Botoșani” din HCL nr. 376/12.10.2021 cu denumirea corectă „Construire creşă, 

Parte din imobil 2697, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani”.  

Art. 2. Se aprobă modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 prin înlocuirea în titlu și în conținut a 

denumirii obiectivului de investiții așa cum a fost aprobată în art. 1.   

Art. 3 Se dispune republicarea HCL nr. 376/12.10.2021 sub semnătura președintelui prezentei 

ședințe ordinară. 

Art. 4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului Investiții şi  

Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 

          

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

  Consilier, Ada Alexandrina Macovei                          Secretar general, Ioan Apostu      

        

                

 

 

 

 

Botoșani, 22.12.2022 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  

       

HOTĂRÂRE* 

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Construire creşă, Parte 

din imobil 2697, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea predării către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

”C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Construire creşă, Parte din imobil 2697, Municipiul Botoşani, Judeţul 

Botoşani”, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum și raportul de avizare ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. d) și lit. f) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și cele ale Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea ulterioare, Ordonanței 

Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.,  

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 240 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul 

Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                        

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren intravilan 

parțial împrejmuit cu gard de beton, situat în situat în Municipiul Botoșani, și aflat în administrarea 

Consiliului local al Municipiului Botoșani, în suprafață construită de 12,00 mp și teren aferent în 

suprafață de 13.560 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 68954, nr. Cad 68954 liber de orice 

sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii 

„Construire creşă, Parte din imobil 2697, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani” 

 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

 

Art. 3. Consiliul Local al orașului Botoșani se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de 

teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

 

Art.4. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială municipiul 

Botoșani, județul Botoșani a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt 

tip de combustibil utilizat etc.); 



 

Art. 5. Consiliul Local al municipiului Botoșani se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 

obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani; 

 

Art. 6. Municipiul Botoșani se obligă să demoleze corpul de construcție C1 în vederea predării 

amplasamentului prin MDLPA către „C.N.I”. – S.A.  

 

Art. 7. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

              Consilier,                                                                                    Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                     Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 12 octombrie 2021  

Nr. 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 577/22 

decembrie 2022 
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