ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOT ĂRÂRE
privind repartizarea nnni spaliu către Filiala JudeţeanA Botoşani a
Asocia\iei Comunelor din Rominin

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea repartizArii
unui spatiu

către

Filiala Judeţeană Botoşani a Asociatiei Comunelor din România,

văzând raportul

de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum

şi

raportul de avizare al comisiei

de specialitate a Consiliului Local,
in conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr,

215/200 1, republicată, cu

modificările şi completări le

în temeiul art, 45 alin. (2) din Legea

ulterioare,

administraţiei

publice locale nr. 215/2001,

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu

republicată

în

modificările şi completările

ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se
Botoşani

aprobă

repartizarea spatiului din str.

Săvenilor

către

Filiala Judeţeană

a Asociatiei Comunelor din România.

Art. 2. S.C. Locativa S.A. va include in contractul de
acestuia in caz de

neplată

obligaţia locatarului

Art. 3

nr. 2-8 etaj Il, birou 9,

a chiriei sau a contravalorii

locaţiune

o

utilităţilor pe

clauză

o

de reziliere de plin drept a

perioadă

de

două

luni, precum

de a elibera spatiul închiriat.

S.C. Locativa S.A.

şi

Filiala

Judeţeană Botoşani

a Asociatiei Comunelor din România vor duce

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Consilier, Iulian Blaga

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

Botoşani, 31

Nr.

şi

mai 2017

Primăria

Nr.

Municipiului Botoşani
din L( ,0,/,2017

JUo

Avizat Viceprimar,
Marian Murariu

JiJkRaport de specialitate

Proiectul de

hotărâre

supus

atenţiei

consiliului local propune repartizarea unui

spaţiu către

Filiala Judeţeană Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România.
Prin adresa nr. 1760/2017, Filiala Judeţeană Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România
închirierea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii.
Activitatea desfăşurată de asociaţia comunelor are în vedere reprezentarea comunelor în forurile
legislative, dezvoltarea de programe pentru eficientizarea activităţilor din prirnăriile de comune,
implementarea de proiecte cu finanţare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale etc.
solicită

Contractul de închiriere va fi perfectat de S.C. Locativa S.A., administratorul spaţiilor.
Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin 2lit. c, art. 115 lit.
b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată, propunem Consiliului Local aprobarea repartizării unui spaţiu către
Filiala Judeţeană Botoşani a Asociaţiei Comunelor din România.

Şef Serviciul

t.

Patrimoniu"
Gabriela Artimon .

Consilier Juridic,
Claudia Cical 011..---

Consilier,
Dani..;!a ~aş
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Data 12.01.2017

Intocmit,
Auditor Public Intern,
Corduneanu Leonard Alin
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MINISTEl\.UL DEZVOI.TĂlUI RiiGIONALE.

AoMlNlSTIl.ATlEl PUBUCE ŞI
FONDURILOR EUROPENE

Cltl'll: AlIHISTIlIUl FIK.4K]"ELOR. PIJBlICE
Unitati' Clntl'lll de A1mon1D... penlN AudlWI P\lbI~iitirn
Doamnlf Director MarlwIlltACOHDCU
Rltl Ilitubll de utlllllll publica al AIocllţfet comunllor dln Romlnla

Sttmatl doImnl dll'1ICllIr,

Ca urmare I Ijjresei dumntlVOlftJi nr, 41o.008/04.0U017, prin care solll~~=~
prlvtnd pr8't'IIder1le l.IIlfnr. 273/2006 pr1Y1nd flnanţale publice loca1e, ~ macllfld1llqj
ullel'lOl"', J'lfel1toal1 II IUtU!lJl structurilor aaodatiYe Il. ldmInlstraţiel pubUce

unnltOl,.It:

1. Confonn O.G nr, 26/2000 cu pr1vlre II lIOciaţii ,1 fUndaţ1l, cu mOd1flt:ll1le c:qnj~'j1Ie
ulWrlOllre, prtn hotărire de lIilffi'n se l'1ICUOoa,le statutul de ut1lftate publici a u
fLlndaţ\4 Inal nuli .....el filiale a untl uodllfl.
2. Prfn HG nr. 15tJ/:IODI prMlId n1Q11lOtlftf1 ea 'AsotfQţ1" (_/Dr din "
d,
utflltolt wblle/1, I~ prevhut In mod expmlCtIt stiM Il AIoelaţ!et CtlmtN1eIor d1 ~~,1+
3. Conform prevederilor art. 24 all11. (,', • (11) din Lat" nr. 21312006, cu
ri
completll!lie uittl1oare, irM1tuţttle publice loc:.alt potcoopera pentI'II orvanlzarei fi ţ~=na
activităţi In lc:opuI rullzărtt unor atribuţii stlbllf~ prh1 lete alltorltl\llor ldmIn~
lOGale. cu precldere In domenttle ce prtmc unele adMtl~ IncIUltv cele de alJdtt. p
tfIc1entl. rflcac1tate ,1 ec:cnom1c1tate, la niVelul ItIIlCtUt1Ior jw.ţtne cu personal
IlrIlCtUriIor asoctU1ve .le autorttllllor admlnlstraţfM publice locale l'KlI'lClSCUle ca
pubI1clnu prtn .soctaţll dedezvolti,. lntmomunttari tnmnţate pou1\Itt Itll".
Altttl 'PU', condf!ll 1",1l "tii CI IirUctUrl MIIoIIIIi si albi IIt4tutul de
~ In en. Ia nivelul structurilor j1jdlttne le pot orpnlM IIClfYitlţf de IIId1t
pubb cere sollctcl rNllzartN In comun I acastar actlYItIţf.
Aceuta esteInterpretarea, In litera II In lPlr1tull'1llllfTll!lltirilor prin care legiuit
t.eIIn nr. 273/2006, prin O.U.G. nr, 6J/Z010. lntefFel8re pe ~are rlprazen
Oezvo\tlrll ReglO!1llle, AdminIstraţiei Publf<:e li Fondurilor Europene au comunleat.o

data de 7 octombr1e 2016.
Cu stirni,

VICEl'IlJM-MIHISTIW.
MINISTR.UL DElVOlTllU1
ADMlKIS-mATlll PIlIUGi ŞI F
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