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HOTARARE  Nr. 595 din 23 iunie 2005 

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea 
Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Botosani si in 

administrarea Consiliului Judetean Botosani 

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI 

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 din  6 iulie 2005 

 
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. 
(1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    Art. 1 
    Se aproba transmiterea unor imobile, avand datele de identificare prevazute in anexa care 
face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea 
Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea 
Consiliului Judetean Botosani. 
    Art. 2 
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe baza de 
protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei hotarari. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
             CALIN POPESCU-TARICEANU 
 
                       Contrasemneaza: 
                       Ministrul administratiei si internelor, 
                       Vasile Blaga 
 
                       Ministrul culturii si cultelor, 
                       Monica Octavia Musca 
 
                       Ministrul finantelor publice, 
                       Ionel Popescu 
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ANEXA 1 
DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si 
Cultelor in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani 

 Locul                                      Codul de 

 unde                                      clasificare 

 sunt       Persoana ju-  Persoana juri-  din inventa- 

situate     ridică de     dică la         rul bunurilor  Caracteristicile 

imobilele   la care se    care se          aflate în       tehnice ale 

care se     transmit      transmit        administrarea     imobilelor 

transmit    imobilele     imobilele       Ministerului 

                                            Culturii 

                                          şi Cultelor 

 

Comuna      Statul român, Judeţul         - cod 8.28    Casa părintească 

Mihai       din adminis-  Botoţani, în    - nr. M.F.P.  Suprafaţa = 126 mp 

Eminescu,   trarea        administrarea     27.229      Nr. încăperi = 5 

judeţul     Ministerului  Consiliului                   Zidărie: cărămidă 

Botoşani    Culturii      Judeţean                      Un singur nivel 

            şi Cultelor   Botoşani                      Acoperiş: tablă cupru 

                                                        Teren aferent = 0,36 ha 

                                         - cod 8.28     Bisericuţa familiei şi 

                                         - nr. M.F.P.   mormintele părinţilor 

                                           27.230       celor doi fraţi şi 

                                                        cenotaful poetului 

                                                        Suprafaţa = 66 mp 

                                                        Nr. încăperi = 1 

                                                        Zidărie: cărămidă 

                                                        Acoperiş: draniţă 

                                                        Fundaţia consolidată 

                                                        în 1996 

                                                        Teren aferent = 0,04 ha 

                                         - cod 8.28     Casa ţărănească de epocă

                                         - nr. M.F.P.   Suprafaţa = 86 mp 

                                           27.231       Nr. încăperi = 3 cu 

                                                        cerdac 

                                                        Zid: cărămidă 

                                                        Acoperiş: tablă zincată 

                                                        Fundaţia consolidată 

                                                        în 1997 

                                                        Teren aferent = 

                                                        1,17 ha livadă 

                                         - cod 8.28     Clădirea Muzeului 

                                         - nr. M.F.P.   Mihai Eminescu 

                                           27.232       Suprafaţa = 1.449,3 mp 

                                                        3 niveluri 

                                                        Zid: structură grinzi 

                                                        cu BCA 

                                                        Acoperiş: tablă zincată 

                                                        Teren aferent = 1,36 ha 
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                                         - cod 8.28     Clădirea Bibliotecii 

                                         - nr. M.F.P.   Naţionale 

                                           27.233       Suprafaţa = 1.006,34 mp 

                                                        2 niveluri 

                                                        Zid: cărămidă 

                                                        Acoperiş: tablă zincată 

                                                        Teren aferent = 0,23 ha 

                                        - cod 8.28      Amfiteatru în aer liber 

                                        - nr. M.F.P.    Suprafaţa = 672 mp 

                                          27.234        Nr. locuri = 565 

                                                        Structura: beton armat 

                                                        cu scaune rabatabile 

                                                        Total suprafaţă 

                                                        construită = 

                                                        3.405,64 mp 

                                                        Total suprafaţă teren 

                                                        aferent = 3,16 ha 

 


