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HOTĂRÂRE 
 privind scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unui bun  proprietatea  

municipiului Botoșani 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

 analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind scoaterea din funcţiune, 
casarea şi valorificarea unui bun  proprietatea municipiului Botoşani,  
 văzând raportul de specialitate al  Serviciului Patrimoniu şi Direcţia Economică, adresa  nr. 
3026/02.02.2022 transmisă de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, precum şi raportul de avizare al 
comisiei de specialitate a  Consiliului Local,    

în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare,  

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art.286 alin. (1) ṣi (4), art. 287 lit. b) din 
Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi 
completările ulterioare,  
  în temeiul prevederilor art.196 alin. (1)  lit. a) coroborate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) 
ṣi art. 240 alin. (2) din Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ṣi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  (1)  Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Botoşani în domeniul privat 

al municipiului Botoşani, pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea centralei termice pe gaz 
aflată în administrarea Colegiului Național „Mihai Eminescu”. Valoarea de inventar aferentă centralei 
termice este de 413280,28 lei.  
           (2) Trecerea efectivă a bunului menționat la alin. (1) din domeniul public al municipiului 
Botoșani în domeniul privat al municipiului Botoșani se va face corespunzător prevederilor Ordonanței 
de urgenṭă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările 
ulterioare, 

  Art. 2  Se mandatează conducerea  Colegiului Naţional „Mihai Eminescu" pentru îndeplinirea 
formalităților legale și procedurilor de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a bunului ce face 
obiectul prezentei hotărâri. 
            Art. 3   Conform  art. 4  din  Ordonanţa  Guvernului nr. 112 din  2000, sumele obţinute din  
valorificarea materialelor recuperate cu ocazia dezafectării bunului precizat la art.1 alin . (1) se fac venit 
la bugetul local al municipiului Botoşani. 
            Art.  4  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
  Consilier, Daniel Botezatu                                              Secretar general, Ioan Apostu 
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