ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor
contracte de concesiune,
văzând

raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, precum

şi

raportul de avizare al

comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În conformitate cu

dispoziţiile

publice locale nr.215/200 I
lucrărilor

de construcţii,

art. 36 alin. (2) lit. c)

republicată,

republicată,

şi

alin. (5) Iit.b) din Legea

administraţiei

art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

cu modificările

şi completările

ulterioare, art. 1169 şi art. 1243 din

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea

administraţiei

executării

completările

ulterioare,

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. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri
proprietate privată a municipiului

Botoşani,

ocupate de

construcţii

proprietatea

solicitanţilor,

conform

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Perfectarea actelor

adiţionale

la contractele de concesiune se va efectua numai

după

renegocierea redevenţei,
Art. 2
operaţiunile

Se

mandatează

executivul

Primăriei

Municipiului

Botoşani

să

efectueze toate

ce sunt În sarcina Consiliului Local În calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului

Botoşani,

prin serviciile aparatului de specialitate va duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
de şedinţă,
Consilier, Iulian Blaga

Preşedinte

Botoşani,

Nr.

31 mai 2017

Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

ROMANIA
JUDEŢULBOTOŞANI

Anexa la H.C.L. nr. din 31 mai 2017

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
Nr.
Crt,

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE
CONCESIUNE

Durata propusi

MANOLACHE LUCICA

Contract concesiune Of.
121 din 10.12.1992

3 ani

LUPU NECULAI

Contract concesiune nr,
203 din 07.04.1993

3 ani

RĂILEANU DUMITRU

Contract concesiune nr.
1394 din 02.07.1997

3 ani

BURAGĂ MIHAI

Contract concesiune nr.
267606.11.2003

3 ani

ZĂICEANU NICULINA

Contract concesiune nr.
1315 din 28.02.1 997

3 ani

IRIMIA CONSTANTIN

Contract concesiune nr,
2714 din 19.01.2004

3 ani

ZOFOTĂ DAN MIRCEA

Contract concesiune nr.
2827 din 14.06.2004

3 ani

S.C. GIANY PROD S.R.L.

Contract concesiune nr,
3954 din 27.02.1 997

3 ani

LAZAROVICI CRISTIAN

Contract concesiune nr.
4693 din 04.05.2015

3 ani

LI. OPREA CRISTIAN

Contract concesiune nr.
3994 din 03.02.2010

3 ani

ŞFAIŢER MARIAN

Contract concesiune nr.
din 20.04.2007

3 ani

S.C. DANY SIM CIP S.R.L.

Contract concesiune nr.
741 din 05.09.1995

3 ani

Durata
aprobatll

I

2.

3

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

II.
CĂTĂLIN

12.

Preşedinte

de şedinţă,
Consilier, Iulian Blaga

Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

Primăria Municipiului
Nr.k'JZ'.o din

Botoşani

Z4

mai 2017
Avizat
Viceprimar.
Marian Murariu

Raport de specialitate

I . Cazurile supuse atenţiei Consiliului Local au fost selectate pe următoarele considerente:
- locaţiile se regăsesc În zone În care autoritatea locală nu intenţionează derularea unor proiecte de
anvergură care să necesite eliberarea terenurilor, Într-un orizont de timp similar duratei solicitate;
- funcţiunile zonei şi solutia constructivă nu necesită măsuri suplimentare deconformare;
- concesionarii au respectat obligaţiile contractuale aşa cum au fost precizate În documentaţia de instituire
a concesiunii;
- la această dată, terenurile nu fac obiectul unor revendicări punctuale;
Duratele solicitate variază de la caz la caz, funcţie de anvergura obiectivului. În cazul terenurilor aferente
locuinţelor, durata solicitată este pe durata existenţei construcţiei, iar În cazul activităţilor comerciale şi
prestări servicii duratele sunt mai reduse. În plus fată de prelungirea duratei, În actele adiţionale ce vor fi,
perfectate se va proceda Înscrierea unei noi redevenţe, aşa cum a rezultat din şedinţa de renegociere.
Solicitările

sunt următoarele:

1. Doamna Manolache Lucica ,titulara contractului de concesiune nr.121/10.12.1992, avănd ca obiect
terenul În suprafaţă de 19,25 mp situat În Aleea Scipione Bădescu nr. 1 ( fostă Viilor nr. 5), solicită
prelungirea acestuia cu o durată de25 ani Destinaţia actuală este garaj, redevenţa din contract este 1,00
lei/mp/an, lar redevenţa minimă la nivelul anului 2017 este 37,01 leilmp/an . Propunem prelungirea duratei
contractului cu trei ani.
2. Domnul Lupu Neculai, titularul contractului de concesiune nr. 203 din 07.04.1993 , avănd ca obiect
terenul În suprafaţă de 19,70 mp situat în Aleea Scipione Bădescu ( fost Viilor nr. 5) , solicită prelungirea
acestuia cu o durată de trei ani. Destinana actuală este garaj, redevenţa din contract este 1,41 lei/mp/an,
iar redevenţa minimă la nivelul anului 2017 este 37,01 lei/mp/an .Propunem prelungirea duratei cu trei ani
3.Domnul Răileanu Dumitru, titularul contractului de concesiune nr.1394/1997, având ca obiect terenul
În suprafaţă de 20,25 mp, situat În strada Aleea Grivila f.n, solicită prelungirea acestuia Destinaţia actuală
este spaţiu-prestări servicii, redevenţa din contract este 18,53 lei/mp/an, îar redevenţa minimă la nivelul
anului 2017 este 37,01 lei/mp/an.Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
4. Domnul Lazarovici Cristian, titularul contractului de concesiune nr. 4693 /2015 , având ca obiect
terenul în suprafaţă de 2,25 mp,situat În strTeatrulu inr, 7 -zona A.C.R.,solicită prelungirea acestuia pe o
perioadă de trei ani,. Destinaţia actuală este comerţ,redevenţa din contract este 66,75 lei/mp/an,iar
redevenţa minimă la nivelul anului 2017 este 57,59Ieilmp/an Propunem prelungirea duratei contractului
cutrei ani.
5. Doamna Zăiceanu Niculina, titulara contractului de concesiune nr.1315 din 28.02.1997,având ca
obiect terenul în suprafaţă de 19,25 mp situat În str Primăverii nr. 23, solicită prelungirea acestuia.
Destinaţia actuală este garaj, redevenţa din contract este 37,00 leilmp/an,iar redevenţa minimă a zonei
este 37,01 lei/mp/an, la nivelul anului 2017 .Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
6.Domnul Buraga Mihai, titularul contractului de concesiune nr.2676 din 06.11.2003,având ca obiect
terenul în suprafaţă de 19,25mp, situat În str Primăverii nr. 23 , solicită prelungirea acestuia. Destinatia

actuală este garaj,redevenţa din contract este 29,59 leilmp/an, iar redevenţa minimă la nivelul anului 2017
este 37,01 lei/mp/an . Propunem prelungirea duratei contractului cutrei ani.
7. Domnul Irimia Constantin, titularul contractului de concesiune nr. 2714 din 15.01.2004, având ca
obiect terenul in suprafaţă de 15,60 mp, situat in Aleea Viilor zona Punct Termic, solicită prelungirea
acestuia. Destinaţia actuală este garaj, redevenţa din contract este 38,76 lei/mp/an, iar redevenţa minimă
a zonei este 37,01leilmp/an , la nivelul anului 2017 .Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
8. Domnul Zofotă Dan Mircea, titularul contractului de concesiune nr.2827 din 14.06.2004, având ca
obiect terenul in suprafaţă de 32,70 mp situat in str Armoniei nr. 8 , solicită prelungirea acestuia .
Destinaţia actuală este acces, redevenţa din contract este 11,07 leilmplan iar redevenţa zonei este 11,07
lei/mp/an .Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
9. Domnul Şoptelea Dragoş, in calitate deadministrator al S.C. Giani Prod S.R.L., titulara contractului de
concesiune nr. 3954 din 10.11.2009, având ca obiect terenul in suprafaţă de 80,00 mp situat in Calea
Nalională nr. 101 F , solicilă prelungirea acestuia pe o perioadă detrei ani .Destinaţia actuală este comerţ,
redevenţa din contract este 57,94 iarredeventa zonei este 57,59 leilmplan .Propunem prelungirea duratei
contractului cu trei ani.
10.Domnul Oprea Cristian Alexandru, in calitate dereprezentant al 1.1. Oprea Cristian, titulara contractului
de concesiune nr. 3994 din 03.02.2010, având ca obiect terenul in suprafaţă de 23,00 mp, situat in str
Bucovina nr. 15-17, solicită prelungirea acestuia .Destinaţia actuală este comerţ, redevenţa din contract
este 38,17leilmp/an iar redevenţa minimă a zonei este 37,01Ieilmp/an, la nivelui anului 2017 .Propunem
prelungirea duratei contractului cu trei ani.
11. Domnul Şfaiter Marian, titularul contractului de concesiune nr. 4450 din 03.06.2013, având ca obiect
terenul in suprafaţă de 83,50 mp, situat in strada Pacea nr. 59 E, solicită prelungirea acestuia. destinaţia
actuală este comerţ-alimentaţie publică, redevenţa din contract este 37,01 lei/mp7an pentru suprafaţa de
50,32 mp, 44,09Iei7mp/an, pentru suprafaţa de 16,00 mp, 7,40 lei7mp/an, pentru suprafaţa de 17,18 mp,
iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an ,respectiv 7,4 lei/mp/an,la nivelul anului 2017
Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
12. Domnul Podovei Dănuţ administratorul S.C. DANY SIM CIP S.RL,titulara contractului de concesiune
nr. 741 din 05.09.1995, având ca obiect terenul in suprafaţă de54,00 mp, situat in strGheorghe Filipescu
nr. 15,solicită prelungirea acestuia. Destinaţia actuală este comerţ, redevenţa din contract este 37,00
lei7mp/an,iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 leilmp/an.Propunem prelungirea duratei contractuluicu
trei ani.

Toate redevenţele inscrise in contractele in cauză, vor fi renegociate in conformitate cu prevederile
H.C.L.323131.07.2007 şi vor fi actualizate la inceputul fiecărui an cu indicele de inflaţie stabilit pe anul
precedent.
Având in vedere că sunt indeplinite prevederile legale incidente in materie. propunem aprobarea
proiectului de hotărâre in forma prezentată.
Arhitect Şef,
Dan Sandu

Şef

Birou Cadastru,
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Consilier Juridic,
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