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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 

482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului 
și din administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Botoṣani 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOṢANI, 
 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind 
aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
Sportului în domeniul public al Municipiului Botoṣani, 

văzând adresa Ministerului Sportului înregistrată sub nr. 29628 din 05.12.2022, raportul de 
specialitate întocmit de către Serviciul Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local, 

în baza dispozițiilor  art. 292 din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi dispoziţiile art.781, art. 79 și art. 81 din Legea 
educației fizice și sportului nr. 69 din 28 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art.139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) ṣi art. 240 alin. 
(2) din Ordonanṭa de urgenṭă  a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 

privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al 
municipiului Botoṣani, se modifică, se completează și va avea următorul conţinut: 

„Art.1 (1) Se aprobă solicitarea privind trecerea din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Botoṣani, în domeniul public al municipiului 
Botoṣani și administrarea Consiliului Local al municipiului Botoṣani a bunului „Sală de lupte greco-
romane”,  având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  

(2) Trecerea bunului prevăzut la alin. (1) în domeniul public al municipiului Botoşani este 
necesară pentru îndeplinirea condiţiei deţinerii dreptului de proprietate asupra întregului obiectiv, 
condiţie esenţială pentru aprobarea unei documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenție şi a 
investiţiei aferente proiectului „Reabilitarea, modernizare, dotare ṣi extindere a Stadionului Municipal 
Botoṣani”, imobil aflat în domeniul public al Municipului Botoşani, obiectiv care va fi realizat cu 
finanţare din bugetul propriu al municipiului Botoşani şi din bugetul naţional, prin Compania 
Naţională de Investiţii. 

(3) Bunul  „Sala de lupte greco-romane” îşi va păstra destinaţia actuală de sală de lupte greco-
romane şi după realizarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dotare ṣi extindere a Stadionului 
Municipal Botoṣani”, iar instituţiile din subordinea Ministerului Sportului vor folosi gratuit bunul 
„Sala de lupte greco-romane” pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

(4) Consiliul local al municipiului Botoşani îşi însuşeşte că în situaţia în care proiectul 
„Reabilitare, modernizare, dotare ṣi extindere a Stadionului Municipal Botoṣani” nu se realizează în 



termen de 5 ani de la data preluării bunului prevăzut la alin. (1) şi nu vor fi respectate obligaţiile 
asumate, atunci bunul „Sala de lupte greco-romane”  revine de drept în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Sportului. 

(5)Direcţia Judeţeană de Sport Botoşani va verifica şi controla anual, modul de folosire a 
imobilului transmis, în conformitate cu destinaţia acestuia.” 
      Art. 2(1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 
482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului în 
domeniul public al Unităṭii Administrativ -Teritoriale Municipiul Botoṣani  sunt şi rămân în vigoare.  

(2) Cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Botoşani nr. 28 din 18.02.2022. 
       Art. 3  Primarul Municipiului Botoşani prin Serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri. 

         Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sportului, Primarului Municipiului Botoşani, 
Serviciului Patrimoniu şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 
         
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                     Secretar general, Ioan Apostu      
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                    Anexa  
la HCL nr. 595 din 22.12.2022 

 
 
 
 
 

Elementele de identificare ale bunului solicitat 
 

 
Imobil - construcţie cu număr de inventar  MF 27409, cod de clasificaṭie 8.29.06, cu denumirea 

generică „ Sală de lupte greco-romane” compus din construcṭie în suprafață totală de 561 mp, situată în 

municipiul Botoṣani, Calea Naṭională , nr. 64 (actual Calea Naṭională, nr. 44B ), compus din imobilul-

construcţie „ Sală lupte greco-romane” identificat cadastral cu numărul 6519-C5 în suprafaţă de 521 m.p. 

şi imobilul-construcţie „centrală termică” identificat cadastral cu numărul 6519-C6 în suprafaţă de 40 

m.p. din Cartea funciară nr. 59637 Botoṣani, bun aflat în proprietatea Statului Român ṣi administrarea 

Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Botoṣani, conform H.G. nr. 1705 din 29.11.2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                 Secretar general, Ioan Apostu     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


