R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 28 /2017
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Botesti, judeţul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Botesti, raportul de
avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
în conformitate cu:
- prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acestora, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) si art.
6 din Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 119 – 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“ , alin. (5) lit. „ b ”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Consiliul local al comunei Botesti, judeţul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se completeaza din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Botesti, judeţul Vaslui, cu pozitiile nr.11 – 13 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Botesti,
prin compartimentul Urbanism şi amenajare a teritoriului.
Art.3. Pe data prezentei, se abrogă anexa la Hotararea Consiliului local al comunei Botesti nr.
12/11.03.2016 privind însuşirea inventarului terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Botesti,
judetul Vaslui.

Boţeşti, 27 iulie 2017
Presedinte de sedinţă,
Consilier local, Larion Lenuta
Contrasemnează,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia
Nr. consilieri prezenti: __7___, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: __7__ . Nr. voturi „împotriva”: _____ . Nr. voturi „abtineri” : _____

JUDETUL VASLUI
COMUNA BOTESTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1
la Hotararea nr. 28/ 27.07.2017

INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Botesti

Nr.
crt.

DENUMIREA BUNULUI

1

Teren – iaz Blagesti

2

Teren – iaz Tarna

3

Teren (magazine Gugesti)

4

Teren (magazine Botesti)

5

Sistem de alimentare cu apă, sat Boţeşti,
comuna Boţeşti

6

Sistem de alimentare cu apă, sat.Gugeşti,
comuna Boţeşti

ELEMENTE DE IDENTIFICARE
Suprafata totala = 20,69 ha.;
Tarla 54, parcela 1529 - suprafata 157382 mp. - balta
Tarla 54, parcela 1528 - suprafata 525 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1527 - suprafata 445 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1539/1 - suprafata 18229 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1537/1 - suprafata 5023 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1530/1 - suprafata 10289 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1530 - suprafata 10062 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1532 1531 - suprafata 1866 mp. - pasune
Tarla 54, parcela 1529/1 - suprafata 3079 mp. – corp baraj-calugar-deversor
Suprafata totala = 15,8414 ha.;
Tarla 27, parcela 828 -suprafata = 112658 mp. - balta
Tarla 27, parcela 829 -suprafata = 1058 mp. - pasune
Tarla 27, parcela 827 -suprafata = 16996 mp. - pasune
Tarla 27, parcela 826 -suprafata = 4381 mp. – pasune
Tarla 27, parcela 824 -suprafata = 15931 mp. – pasune
Tarla 27, parcela 832 -suprafata = 3487 mp. - corp baraj-calugar-deversor
Tarla 11, parcela 497 ,
suprafata = 1470 mp.;
Vecinătăţi:
N – DS; S – teren primarie, Moraru Anica; E – DS; V – Moraru Dumitru
Tarla 27, parcela 1216,
suprafata = 1742,48 mp.;
Vecinătăţi:
N – Romeghea Victor; S – Scoala Botesti; E – Scoala Botesti ; V – DJ 244 E
- 2 foraje cu adâncimea de 28 m, echipate cu pompe submersibile, T. 32, parcela 944
- reţea de aducţiune 1920 ml, T.32, T. 33 şi T 4.
- instalatie de clorinare, aflata in camera vanelor
- rezervor înmagazinare 100 mc, T.4.
- reţea distribuţie 10.280 ml, prevăzută cu cămin de vane pentru ramificaţii, hidranţi – 9 buc, cămine de
branşament, pentru racorduri,cămine de golire sau aerisire pe traseul drumuri săteşti şi DJ 244E
- investiţie realizată prin O.G. 7/2006
- 2 foraje cu adâncimea de 28 m, 1 foraj adâncimea de 60 m echipate cu pompe submersibile, T.67
- reţea de aducţiune 710 ml, T.67, T.40.
- 2 rezervore de înmagazinare a 100 mc, T.40.
- reţea distribuţie 7.138 ml, prevăzută cu cămin de vane pentru ramificastii, cişmele stradale cu descărcare
automată -10 buc., hidranţi – 4 buc, cămine de branşament pentru racorduri,cămine de golire sau aerisire pe
traseul drumuri săteşti şi comunale.
- investiţie realizată prin fonduri CJ Vaslui şi fonduri proprii

ANUL
DOBÂNDIRII

VALOARE DE
INVENTAR
- lei -

1976

30000

1977

31500

1991
1991

2011

904774,31

2006

643072,80

Statia de autobus

Suprafata = 310 mp.
Vecinătăţi: N – teren primarie ; S – Moraru Anica; E – DS ; V – Moraru Dumitru

1967

23.686,62

8

Pasune comunala

PS - 426,2495 ha. ( T.7-24,18, T10- 11,21, T12-9,82, T11-18,56, T22-12,32, T21-13,79, T27-11,4534, T3117,61, T4-26,81, T29-26,67, T30-26,85, T54-3,22, T52-31,13, T54-7,9361, T55-11,60, T58-42,35, T51-10,88,
T52-3,15, T60-71,98, T53-9,21, T52-5,55, T29-9,32, T60-6,57, T67-10,00, T27-4,08)
NR.- 32,20 ha. (T11-3,12, T31-1,68, T4-10,10, T29-0,47, T30-0,96, T52-0,24, T58-1,80, T52-0,60, T60-12,68,
T52-0,60, T60-0,42)
PDT – 0,52 ha. (T27-0,52)

1991

107.587,95

9

Dispensar uman Botesti:

Tarla-12, Parcela-1174, teren aferent constructiei=1150mp, suprafata construita=196mp
vecinatati: la N-strada secundara nr.1933, la S-E- Nastasa Mihai, la V- Radu Jorj
structura de rezistenta=B, fundatii B, acoperis=TB, starea constructiei=B
Dotari: sobe, instalatii electrice, grajd in suprafata de 37mp, WC in suprafata de 4 mp

2003

129.038,62

10

Punct sanitar Gugesti

2003

110.788,36

11

Biserica Botesti si cimitir, sat Botesti
„Sf. Constantin si Elena ”

Tarla 12, parcela 568, teren curti- constructii - 2279 mp.; teren aferent cimitir – C1 3493 mp. si C2- 1900 mp.
vecinatati: la N- Stajescu Eugenia, la S- Parasca Neculai si drum satesc, la E- drum satesc, la V- Vasilache Maria, Manolachi
Victor si Apetrei Casandra

1991

12

Biserica Botesti si cimitir, sat Botesti
„Sf. Arhangheli Mihail si Gavril ”

Tarla 8, parcela 322, teren curti- constructii - 2768 mp.
vecinatati: la N- Racovita Gheorghe, la S- Ungurianu Lina si Racovita Gheorghe , la E- drum satesc, la V- drum satesc

1991

13

Biserica Gugesti si cimitir, sat Gugesti
„Sf. Nicolae ”

Biserica: Tarla 21 , parcela 844, teren curti- constructii - 2272 mp.
vecinatati: la N- drum satesc, la S- arabil 845 , la E- drum satesc, la V- HC 1600
Cimitir : Tarla 3 , parcela 192, teren - 9697 mp.
vecinatati: la N- Butnaru Vasile, la S- drum satesc 1615 si Amariei Elena, la E- drum satesc 1612, la V- Sandu Neculai si
Tardea C. Ion

7

Tarla-10, Parcela-681, teren aferent constructiei=913mp, suprafata construita= 168mp
vecinatati: la N- strada secundara nr. 1621, la V- drum communal DC13, la E- drum secundar nr. 1622, la S- Pandelea Emil
structura de rezistenta =B, fundatii=B, acoperis= TB , pereti=P, strarea constructiei=B
Dotari: sobe, instalatii electrice, WC in suprafata de 4mp.

1991

