ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spaţiului din Piaţa I Decembrie nr. 71 I
către Asociaţia CulturEst
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULID BOTOŞANI
analizind propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea lnchirierii spaţiului
din Piaţa I Decembrie nr. 7 II către Asociaţia CulturEst,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit. c) şi art, 123 din Legea administraţiei publice local
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art, 1777, art, 1779,1781, art. 1783 şi
art. 1786-1808 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.2 I 5/200 1, republicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art, 1. (1) Se aprobă radierea poziţiei 6 din anexa nr, I la Hotărârea Consiliului Local nr.
77/12.03.2014.
(2) Se aprobă completarea bunurilor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii
Serviciului Public de administrare a fondului locativ, cu spaţiul din str. Piaţa 1 Decembrie nr. 7/1.
(3) Se aprobă repartizarea spaţiului din str. Piaţa I Decembrie nr. 7/1, În suprafaţă de 51,20 mp,
către Asociaţia CulturEst, cu destinaţia spaţiu expoziţional şi complementar, identificat În anexa la
prezenta hotărâre, pe o perioadă de _ ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor.
(4) Se mandateaza executivul Primăriei municipiului Botoşani şi S.C. "LOCATIVA" S.A.
Botoşani, să elaboreze şi să perfecteze toate documentele necesare ducerii la Îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi reprezentanţii
Asociaţiei CulturEst vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, lulian Blaga

Botoşani,31 mai

Nr.

2017

CONTRA SEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Ciomaga Georgescu
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. CONSILIULLOCAL AL MUNICIPIULUI
S. C LOCATIVA S.A.
SEF BIROU
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BOTOŞANI

Primăria Municipiului Botoşani
Nr. JdtJ' din Z,9t>J'2017

Avizat,
Viceprimar
Marian Murariu

~Jk-

Raport de specialitate

Proiectul de hotărăre supus atenţiei consiliului local propune repartizarea spaţiului situat în str.I
Decembrie nr. 711 către Asociaţia CulturEst.
Prin adresa nr. 12178 din 22.05.2017 Asociaţia CulturEst a solicitat acordarea unui spaţiu în
vederea dezvoltării unor proiecte, cum ar fi:
-amenajarea unei expoziţii a Muzeului Vieţii Cotidiene a Comunismului cu obiecte muzeale colectate
prin acţiuni de voluntariat;
-constituirea Expoziţiei "Mugur Călinescu" - elevul care a protestat împotriva regimului comunist de
dinainte de 1989
- realizarea unui muzeu virtual MuViCC, care va conţine filmul 3d al traseului expoziţiilor şi baze de
date istorice pe tema vieţii cotidiane în comunism.
Prin adresa nr. 12288 din 23.05.2017. fostul chiriaş a renunţat la spaţiul în discuţie, şi în aceste
condiţii, considerăm că este oportun să supunem dezbaterii autorităţii locale măsura propusă prin proiectul de
hotărâre.

Având în vedere cele precizate mai sus, pentru realizarea obiectivelor menţionate, spaţiul va fi radiat
din anexa I la Hotărârea Consiliului Local nr. 77/12.03.2014, va fi preluat de către s.c. Locativa s.a
şi repartizat conform prevederilor legale incidente în materie, aşa cum au fost aprobate de consiliul
local..
Spaţiul în discuţie, cu suprafaţa de 51,20 mp, va fi pus la dispoziţia organizaţiei în următoarele
condiţii:

-durata - 3 ani, cu posibilitate de prelungire;
complementar sediu
Având în vedere faptul că sunt îndeplinite
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
-destinaţia: spaţiun expoziţional şi

Şef Serviciu patrimoniuO,.,
Gabriela Artimon

_
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asociaţie.
dispoziţiile

legale incidente în materie, propunem

Consilier Juridic,
Claudia Ci cal <AI~~--

Consilie~,

~

Daniela DumlfrfifJ"':?

Domnule

Catălin

Vă mulţumim şi

Dvs.

Flutur, primar al Municipiului

că Primăria Botoşania

fost de acord

Botoşani,

să finanţeze,

.

În participare cu Asociaţia

CulturEst, proiectul privind amenajarea unei expoziţii a Muzeului vieţii cotidiene În comunism(MuViCC)
şi construirea Expoziţiei "Mugur Călinescu", expoziţii ce urmează a fi deschise publicului până la sfârşitul

acestui an.
Asociaţia

CulturEst mai are În lucru, În acest an, şi dezvoltarea proiectului e.MuViCC, Muzeul

cotidiene În comunism pe suport virtual,

construcţie

care

porneşte

muzeu, de la obiectele simbolice reale ale vieţii În comunism la
terminat

până

la sfârşitul acestui an, astfel

că

Municipiul

e.MuViCC, fiind tradus În câteva limbi europene, va fj
Desprea aceste proiecte eu personal v-am

anunţat

Botoşani

Botoşani. Speră că şi

Botoşani

aşezat

de la sediul din

vieţii

al acestui

acest proiect va fi

va spori ca imagine

publică;

pe un portal cu vizibilitate

europeană.

mai demult.

La ultima întâlnirea, Dvs. m-aţi asigurat că Asociaţia CulturEst va primi cât de curând o rapartlţie, din
fondul locativ al primăriei, pentru un sediu În central istoric al Municipiului
amenajat cât mai bine aceste două

expoziţii. Şi

Dvs aţi fost de acord

că

Într-un loc cât mai central, cât mai vizibil- pe fatada ei vom face o imagine
executată de

să

unde ar putea fi

fie o clădire

globală

plasată

a MuViCC, cu grafliti,

un specialist - , cu un acces bun pentru public.

Pentru a ne face un grafic strict al lucrărilor de amenajare
comunicaţi

Botoşani,

trebuie

şi

de

construcţie, vă rugăm

foarte mult

să

ne

din timp datele acestei re partiţii, cu adresa acestui sediu.

17 mai 2017

Cu multă
Constantin Iftime,

preţuire,

preşedintele CulturEst,

România

PrimarIa
Municipiului

Judeţul Botoşani

Botoşani

Muntctptu! Botoşani

CF: 3372882

N~ diol.!aţio17
Serviciul Patrimoniu

Aprobat,

ritrar, Flutur
~rel

Referat

Prin adresa Înregistrată În evidenţele noastre sub nr. 12288 din 23.05.2017, dna Corduneanu
Ana Maria, in calitate de reprezentant legal al 1.1. Corduneanu Ana Maria,
municipiul

Botoşani, Piaţa

cu destinaţia bar

şi

alte

renunţă

la

spaţiul

situat În

1 Decembrie nr.7, parter, Închiriat În baza contractului nr. 14546/16.06.2014

activităţi

de servire a băuturilor.

Având În vedere prevederile arI. 5 coroborat cu art. 18 din contract, acesta poate Înceta
înainte de data

expirării,

motiv pentru care propunem aprobarea rezi/ierii contractului, Începând cu data

procesului - verbal de predare primire.

Viceprimar,

Marian Murariu

jih~

T:~4 (O) 231

şi

502 200 I F: +4 (O) 231 531 595

W: www.primarlabt.rc I E: primaria@primariabtro

PiaCa Revo/ulliei nr. 1,710236, Soto.:an!, FWMÂNIA

Secretar,

Dana -Gina

CiO~Orgescu
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MUNICIPIULUI BOTOSANI
Piaţa ReVo%ţiei nr. 1
Nr /2'39 I ~.
~;.~

er

Anexă la
Contractul de închiriere
nr. 14546 din 16.06.2014

Proces Verbal
Încheiat între,
1.1. Corduneanu Ana Maria, cu sediul jud. Botosani, municipiul Botosani, str. Ion
Creangă nr, 86 A, c.u.r. 33246355, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
F7/344105.06.2014, reprezentată prin Corduneanu Ana Maria, CNP 2930717071965, având
calitatea de predător
şi

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoşani, cu sediul în municipiul
Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr, 1, judeţul Botoşani, cod de înregistrare fiscală 3372882,
reprezentată prin Şef Serviciu Patrimoniu -Gabriela Artimon , în calitate de primitor,
Prezentul proces verbal consemnează predarea de către 1.1. Corduneanu Ana Maria
respectiv primirea de către municipiul Botoşani, a spaţiului din str. I Decembrie nr. 7, parter
spaţiul comercial nr.l , în suprafaţă de 51,20 mp.
Bunul predat este liber de sarcini.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, în data de 24.05.2017.

Am predat,

Serviciu Patrimoniu
Şef Serviciu

Patrimoniu,
Gabriela Artimon
Corduneanu Ana Maria

Consilier Juridic, Claudia Cica! o~---
Consilier, Daniela Dumitr_~h
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