ROMANIA
JUDEŢUL BOTOşANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spaţii proprietatea municipiului Botoşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea
contractelor de închiriere a unor spaţii proprietatea municipiului Botosani,
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) Iit, c) şi alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1777, art. 1809
şi art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificarile si completarile
ulterioare,
in temeiul art, 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de inchiriere a unor spaţii proprietatea
municipiului Botoşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Perfectarea documentaţiei se va efectua numai după renegocierea chiriei.
(3) Nivelul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflaţie înregistrat în anul precedent.
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului
perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Botoşani să

elaboreze

şi să

Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

de şedinţă,
Consilier, lulian Blaga
Preşedinte

Botoşani,

Nr.

31 mai 2017

Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

ROMANIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXAlaH.e.L.nr._din mai 2017
Titular
contract

Nr.
crl.

Destinatia

Documentul tDebirierii

spaţiului

Durata
propusll

inchiriat
1.

2.
3.
4.

5.

PFACRACIUN

DUMITRU
HULEAIONEL

1.1. CIOCOIU RADU
SRL
CURCĂ ELENA

MIHAELA
BUHAIANU OBUF
CRISTINA

Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Iulian Blaga

&485/25.05.2011

PTBig

12644/22.07.20 Il

PTBig

12934/22.07.2011

PTBig

1541/08.07.2011

12540/0&.07.2011

Alte
activităţi

Garaj
Alte

activitati

Subsolul
ansamblului 01
03
Subsolul
ansamblului 01
03

Spaţiu

depozitare
SPaP u
depozitare

3ani
3ani
3 ani
3 ani

3ani
~

Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

Primăria

Nr.

Municipiului Botoşani
din

j2pJ1g

Ut>JJ.017

Avizat
Viceprimar,
Marian Murariu

Raport de specialitate

lA-

Proiectul de hotărâre supune atenţiei Consiliului Local iniţiativa privind prelungirea duratei
contractelor de închiriere a spaţiilor din punctual termic Big şi din incinta subsolului ansamblului 01
03, Calea Naţională intersecţie cu strada Ion Pillat .
Prin cererile adresate Primariei Municipiului Botoşani, beneficiarii unor contracte de
închiriere avănd ca obiect spatii proprietatea municipiului Botoşani, au solicitat prelungirea acestor
contracte, al căror termen va expiră.
Conform prevederilor contractuale, durata închirierii poate fi prelungită până la maxim 3 ani,
prin acordul părţilor, cu renegocierea chiriei şi actualizarea la începutul fiecărui an în funcţie de rata
inflaţiei.
Solicitările

sunt următoarele:
1. P.F.A. Crăciun Dumitru, titularul contractului de închiriere nr. 8485/25.05.2011. având
ca obiect spaţiul din incinta punctului termic Big, în suprafaţă de 25,00 mp, destinatia alte activităţi,
solicită prelungirea acestuia. Chiria actuală este de 10,50 lei/mp/lună. Propunem prelungirea
contractului pe o durata de 3 ani.
2. Hulea Ionel, titularul contractului de închiriere nr, 12644/22.07.2011, avănd ca obiect
spaţiul din incinta punctului termic Big, în suprafaţă totala de 37,30 mp, cu destinatia garaj, solicită
prelungirea acestuia. Chiria actuală este de 3,92 lei/mp/lună. Propunem prelungirea contractului pe o
durata de 3 ani.
3.Întreprindere Familială Ciocoiu Radu, titularul contractului de închiriere
nr. I2934/22.07.20 11, având ca obiect spaţiul din incinta punctului termic Big, în suprafaţă de 21,50
mp, cu destinaţia alte activităţi, solicită prelungirea acestuia. Chiria este de 10,50 lei/mp/lună.
Propunem prelungirea contractului pe o durata de 3 ani.
4. Buhăianu Obuf Cristina, titularul contractului de închiriere nr. 12540/08.07.20 II, având
ca obiect spaţiul din incinta subsolului ansamblului O 1-03, Calea Naţionanală intersecţie cu Ion
Pillat, în suprafaţă de 37,05 mp, cu destinaţia spaţiu depozitare, solicită prelungirea acestuia. Chiria
este de 4,50 lei/mp/lună. Propunem prelungirea contractului pe o durata de 3 ani.
5.Curcă Elena Mihaela, titularul contractului de închiriere m.l254 1/08.07.20 Il, având ca
obiect spaţiul din incinta subsolului ansamblului O 1-03, Calea Naţionanală intersecţie cu Ion Pillat, în
suprafaţă de 13,75 mp, cu destinaţia spaţiu depozitare, solicită prelungirea acestuia. Chiria este de
4,50 lei/mp/lună. Propunem prelungirea contractului pe o durata de 3 ani.
Având în vedere că nu au fost înregistrate alte solicitări de închiriere pentru spaţiile respective
şi titularii contractelor de închiriere sus menţionate au investit în amenajarea acestor spaţii, respectând
obligaţiile contractuale propunem prelungirea contractelor prin acte adiţionale fără ca spaţiile să fie
scoase la licitaţie în următorii termeni:
- prelungirea contractelor de închiriere să se facă pe o perioadă de maxim 3 ani;
- chiria pentru spaţiile închiriate va fi renegociată şi actualizată la începutul fiecărui an în
funcţie de evoluţia ratei inflaţiei pe anul precedent;
- contractele de închiriere pot înceta şi înainte de data stabilită, prin acordul ambelor părti sau
unilateral.
Având în vedere faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale incidente în materie, propunem
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Şef Serviciul patrimon~ •

Gabriela Artimon
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Claudia Cical~
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DOMNULE PRIMAR,

Subsemnata

Curcă

Elena Mihaela,

domiciliată

în

Botoşani,

strada Calea

Naţională

nr. 107, Bloc

04, Ap. 16 vă rog să-mi prelungiţi perioada CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.
12541/08.07.2011 a spatiului de depozitare intersecţia străzilor Calca Naţională

Vă mulţumesc!

09.05.2017

poziţia

cu Ion Pilat.

a 19 a, situat in incinta blocurilor 01-04
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solicitantului, Răspunderea privind legalitatea şi corectitudinea documentelor anexate revine emitenţilor
acestora şisolicitantului,

