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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. 605/2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971 /2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
În aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind
atestarea domeniul public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, cu modificările și completările
ulterioare.
Reactualizarea acestui inventar este justificată de completările
intervenite în structura domeniului public al judeţului Botoşani ca urmare a
Hotărârii Guvernului nr. 595/2005 privind transmiterea unor imobile din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi
Cultelor în domeniul public al judeţului Botoşani şi în administrarea
Consiliului Judeţean Botoşani.
Comisia numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Botoşani nr. 245/19.10.2011 a procedat la preluarea prin Protocol de predare
– primire nr. 2554 – 15612/20.10.2011, încheiat cu comisia numită de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Ordinul ministrului nr.
2591/26.09.2011, a bunurilor prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 595/2005.
Procesul–verbal de predare-primire, anexă la protocol cuprinde
bunurile (Anexa nr. 1) care fac obiectul hotărârii de guvern sus menţionate şi
cele realizate din fondurile Ministerului Culturii şi Cultelor în perioada 2001
– 2005 (Anexa nr. 2), precum şi cele din fondurile alocate de Consiliul
Judeţean Botoşani în anul 2005 (Anexa nr. 3).
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Identificarea bunurilor imobile care fac obiectul Hotărârii Guvernului
nr. 595/2005 s-a realizat în urma extrasului de carte funciară obţinut în urma
efectuării măsurătorilor topografice. Diferenţele de suprafețe între evidenţa
scriptică şi rezultatul măsurătorilor au fost reglementate, suprafeţele reale
fiind cele consemnate în procesul–verbal de predare primire.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 4 din 31.01.2012 s-a aprobat
Protocolul de predare – primire nr. 2554 – 15612/20.10.2011 pentru trecerea
bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-3 în domeniul public al Judeţului
Botoşani şi în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani pentru
Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. Prin
urmare, la nivelul Consiliului Judeţean Botoşani s-a procedat la însușirea
modificărilor intervenite prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 39/2014 în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarelor bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Asupra hotărârii consiliului judeţean sus menţionată a fost exercitat
controlul de legalitate, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Din documentaţia însuşită de Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani
şi de Consiliul Judeţean Botoşani, rezultă că imobilele care fac obiectul
prezentului proiect de hotărâre a Guvernului nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în
temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar,
respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în
mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989,
nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.
De asemenea, precizăm că prezentului act normativ îi sunt incidente
prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
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altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 561/2009.

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a
Guvernului pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani.

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
Nicolae - Liviu Dragnea
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