
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

 CONSILIUL LOCAL 

          ____________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inițierii procedurilor pentru cumpărarea unor terenuri situate in Str. Octav 

Onicescu din mun. Botoșani 

  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind privind aprobarea inițierii 

procedurilor pentru cumpărarea unor terenuri situate in Str. Octav Onicescu din mun. Botoșani, 

           văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

 având în vedere intenţia de vânzare a proprietarilor terenurilor în suprafată de 737 m.p. situat în str. 

Octav Onicescu, nr. 26, respectiv în suprafaţă de 390,59 m.p. situat în str. Octav Onicescu, nr. 26, din mun. 

Botoșani, 

în baza dispoziţiilor art.  863 lit. d) din Codul Civil şi ale art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanṭa de 

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

ulterioare, 

 în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (2) ṣi ale art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa 

de urgenṭă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1. (1) Se aprobă inițierea procedurilor legale în vederea cumpărării de către Municipiul 

Botoṣani a  terenului în suprafată de 737 m.p. situat în str. Octav Onicescu, nr. 26, respectiv a terenului în 

suprafaţă de 390,59 m.p. situat în str. Octav Onicescu, nr. 26, după exprimarea acordului de vânzare de către 

toṭi proprietarii tabulari.  

(2) Imobilele identificate la art 1. alin. (1) vor fi destinate realizării de investiţii de interes local, 

respectiv locuri de parcare. 

 Art. 2. Se aproba efectuarea unui raport de evaluare de către evaluator autorizat ANEVAR pentru 

stabilirea preţului de piaţă al terenurilor, raport care va fi supus analizei și aprobării a Consiliului Local al 

Municipiului Botoṣani.  

Art. 3. (1) Preţul de cumpărare al imobilelor se va stabili prin negociere între părţi, în funcṭie de 

preţul rezultat din raportul de evaluare realizat de către evaluatorul autorizat ANEVAR. 

 (2) Procesul-verbal conţinând preţul negociat va fi supus analizei și aprobării a Consiliului Local al 

Municipiului Botoṣani.  

            Art. 4. În vederea negocierii preţului de cumpărare a terenurilor prevăzut la art. 1, se desemnează 

comisia de negociere stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Botoṣani nr. 349 din 26.11.2020. 

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

ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          
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