ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind prelungirea duratei unui contract de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur, privind prelungirea duratei
unui contract de concesiune,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare ale
comisiei de specialitate ale Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile art. 4.1.b din Anexa la H.C.L. nr. 323/2017 precum şi
dispoziţiile art, 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200\
republicată, art.22 din Legea 50/199\ privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.\169 şi art.1234 din Legea nr 287/2009
privind Codul Civil, republicată
în temeiul art.45 alin (3) 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. 1 (l) Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 4060/2010, titular CMI
Podariu Liliana Felicia, având ca obiect terenul în suprafaţă de 14,81 mp, proprietate privată a
municipiului Botoşani, situat în strada Independenţei nr. 7, ocupat de construcţie - proprietatea
solicitantului.
(2) Perfectarea actului adiţional la contractul de concesiune se va efectua numai după renegocierea
redevenţei.

Art, 2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani
ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

să

efectueze toate

operaţiunile

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederi le prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tănasă

Botoşani,

Nr.

31 iulie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

PrilJlo/i} ~,nicipiu,4Ji Botoşani
NrL®....1 din $ p iulie 2017
Avizat
Viceprimar,
Marian Murariu

J/JJut

Raport de specialitate

•

Proiectul de hotărâre supune atenţiei Consiliului Local solicitarea doamnei Podariu Liliana Felicia in
calitate de medic titular al CMI PODARIU L1L1ANA FELICIA , privind prelungirea duratei contractului de
concesiune nr. 406012010, pe durata de existenţă a construcţiei.
Doamna Podariu Liliana, este proprietara cabinetului medical situat În incinta Dispensarului medical din str
Independenţei nr. 7, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 7386 din 14102010
, iarterenul aferent acestuia În suprafaţă de 14,81 mp (12,68 mp cotă indiviză şi 2,13 mp cotă exclusivă)
,este concesionat conform contractului deconcesiune nr. 4060/09.08.2010.
Solicitarea de prelungire este motivată de intenţia de a cumpăra terenul concesionat. aferent cabinetului
medical din str Independenţei nr. 7 .
Durata actuală a contractului este de 3 ani, Iar una din condiţiil.e de vânzare a terenurilor, stabilite prin
HCL nr. 114 modificată şi completată prin HCL 158 din 2408.2016 .este durata contractului (-durata de
existenţă a construcţiei).
Având În vedere că terenul În discuţie este aferent unui imobil-construcţie cu caracter definitiv, propunem
prelungirea duratei contractului de concesiune pe durata de existenţă a construcţiei.

Arhitect Şef,
Dan Sandu

Consilier juridic,
Bogd~ Munteanu

\ .1--\,

Serviciul Patrimoniu, '
Gabriela Artimon

1'\

Birou Cad astru, ,
Dorin Palaghiu ~
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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

cu PLATA IN RATE GARANTAT CU IPOTECA
lnt re subscri şi i:------------------------------------------------------------- --------------------
JUDEŢUL BOTOŞANI, cu sediul În municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei
1-3, judeţul Botoşani, reprezentat de BEJENARIU MARCEL-STELlCĂ, CNP
1690124076521, cu domiciliul În municipiul Botoşani, strada Bucovina numărul 15,
scara A, etaj 2, apartament 6, judeţul Botoşani, identificat prin carte de identitate
seria X.T, nr. 330930/07.06.2007, eliberată de SPCLEP Botoşani. lucrând În baza
delegaţiei nr. 8311/18.08.2010. În calitate de vânzător şi----------------------CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL ,_DR PODARtU c.''-',!.g,!"..;:=,-C,~' :_.
sediul în municipiul Botoşani. strada if".j,:,;:.;-",<i;;-~:? f"'c",.tr." • ,u:~':..1
Botoşani, înregistrat În Re; S:", ,'.: " :,,: -'7',,:- '.',e:.:="
'O: -. ::-:~:
având certificatul de Înregistrare C'. ':;2 e :",-s::=
-~::S:7 ;:~-~:s-= =.: :s"
Judeţului Botoşani, cod de inreg,s:r"re
~ 2'~-:~-'
•.• ---s:: :C. S'
PODARIU L1L1ANA·FELICIA CNP 259C227:~:' '2. c, ""' :.~ " - . ' : : .
Botoşani, strada Ştefan Luchian numarul 9. scara B. era; 1. apa C1a..,.,e nt 3. ;L::e~"!
Botoşani, identificată prin carte de identitate seria XT nr. 235347;04.11.2004,
eliberată de Autorităţile municipiului Botoşani, În calitate de cumpărâtor, s-a încheiat
prezentuI cantract:-------.----------.--------------- ------------------------------.
JUDETUL BOTOŞANI, reprezentat de BEJENARIU MARCEL-STELlCĂ,
vinde CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL "DR, PODARIU L1L1ANA·FELlCIA",
prin medic titular, PODARIU L1L1ANA·FELICIA, imobilul reprezentând "cabinet
medical", situat în municipiul Botoşani, strada Independenţei numărul 7,
parter, judeţul Botoşani, În suprafaţă utilă totală de 27,39 m.p., suprafaţă
construită de 38,64 m.p., precum şi 3,40 m.p. cotă indiviză din părţile de folosinţă
comună, identificat cu număr cadastral 50436-C1·U4, înscris în CF 50436-C1·U4 - a
municipiului Botoşani. Terenul în cotă indiviză în suprafaţă de 14,81 mp. (din care
12,68 m.p. din terenul de sub construcţii şi 2,13 m.p din terenul liber de construcţii)
este concesionat, conform contractului de concesiune nr. 4060 din 09.08.2010.------·Imobilul ce se înstrăinează a fost dobândit de vânzător În baza Hotărârii
Guvernului României nr. 867/16.08.2002, împreună cu anexa nr. 13, a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 74/23.12.2004, împreună cu Anexa nr. 1 şi a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 64/2707.2006, împreună cu anexa nr. 1, intabulat sub nr.
43607/28.11.2007 la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani,
dezmembrat în baza actului autentificat sub nr. 4302/13.072010 la Biroul Notarilor
Publici Asociaţi .Reta Aniţei-Ana Maria Vatavu" din Botoşani, intabulat la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani sub nr.19589/13. 07.20 10.--------·-----------Vânzarea se face În baza certificatului de atestare fiscală nr. 1139229 eliberat
la data de 11 octombrie 2010 de Primăria Municipiului Botoşani -- Direcţia Impozite şi
Taxe.------------------------·--------·--------------------------·· ---.------------------------------------.
Eu, BEJENARIU MARCEL·STELlCĂ - reprezentant al JUDEŢULUI
BOTOŞANI, mai declar că: imobilul descris mai sus, nu a fost scos din circuitul civil,
nu este grevat de sarcini, conform extrasului de carte funciară nr. 30207, eliberat la
data de 12 octombrie 2010 de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani,
garantând pe cumpărător de răspunderea pentru evicţiunea prevăzută de art.1337
Cod civil, precum şi de faptul că nu a mai fost înstrăinat, donat. schimba! sau
ipotecat.-----------------------------------------------.-----.------------.-------------------------------
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o

•• --------.-----

PREŢUL vânzării este de 13.282 (treisprezece mii două sute optzeci şi
doi) EUR, echivalent la cursul zilei cu suma de 56.541 (cincizeci şi şase mii cinci
sute patruzeci şi unu) lei, la cursul BNR de 1 EUR = 4,2569 lei.Plata preţului se face
În lei, la cursul BNR al zile În care se face plata, astfel: --------------------------------------
1) suma de 2.002 (două mii doi) EUR, echivalentul a 8.522,71 (opt mii cinci sute
douăzeci şi doi euro şi şaptezeci şi unu eurocenţi) lei, reprezentând 15% avans din
preţul
de vânzare, achitată la caseria vănzătoruiui conform chitanţel nr.
0003339/27. O7.2 O1O; --------.----••------.-.------••-.------.---.------------------------------------
2) suma de 11.280 (unsprezece mii două sute optzeci) EUR, va fi achitată În rate
lunare, eşalonate pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, plătibile ia data de 10
(zece) a fiecărei luni, Începând cu luna următoare Încheierii contractului, la care se
adaugă o dobândă anuală, egală cu rata de referinţă stabilită periodic de Comisia
Europeană pentru România ŞI publicată În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
calculată la sold şi care se plăteşte odată cu rata,-------·-------------------·-----------------
Până la achitarea primei rate, cumpărătorul beneficiază de un termen de
graţie de un an de zile, perioadă in care va achita, lunar, dobânda calculată la sold.>
Cumpărătorul are posibilitatea de a achita anticipat preţuL-------------------------
În cazul În care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă patru rate sau nu
respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea În Întârziere şi fără altă formalitate,
imobilul reintrând În proprietatea privată a JUDEŢULUi BOTOŞANI, În condiţiile legii,
iar sumele Înaintate de cumpărător Îi vor fi restituite, tara dobănda aferentă
acestora, --- ----__
Transmisiunea proprietăţii, a posesie; şi a folosinţei are loc astăzi, data
autentifică rii con tract ului.---------.---------.----------------.----------------.----------------.------Subsemnata, PODARIU L1L1ANA-FELICIA, medic titular al CABINETULUI
MEDICAL INDIVIDUAL "DR. PODARIU L1L1ANA-FELlCIA", am luat cunoştinţă de
situaţia juridică a imobilului ce cumpăr, ştiu că acesta nu este grevat de sarcini şi
servituţi, cumpărând În aceste condiţii. Sunt de acord cu actul de faţă şi cu condiţiile
din prezentul contract privind achitarea preţului, cunosc dispoziţiile Ordonanţei de
Urgenţă nr.68/28,05.2008, ştiu că imobilul dobândit În condiţiile acestei ordonanţe de
urgenţă nu poate fi Înstrăinat, Închiriat sau folosit de cumpârător pentru alte activităţi
decât În scopul desfăşurării activitătii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului
medical, iar În cazul Încălcării lor, contractul de vânzare-cumpărare se consideră
rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea În Întârziere şi fără altă formalitate,
imobilul reintrând În proprietatea privată a JUDEŢULUI BOTOŞANI, În condiţiile legii,
iar sumele Înaintate de cumpărător Îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă
acestora,---------------·----··--------------------··-----------------------------------------------.------
In vederea garantării obligaţiei de achitare În totalitate a preţului imobilului
cumpărat şi a dobânzilor aferente, astfel cum a fost precizat mai sus, În baza
prezentului contract, cumpărătorul, constituie astăzi, data autentificării prezentului
Înscris, dată de la care i s-a transmis de drept proprietatea, o ipotecă de prim rang,
cu notarea interdicţiilor de Înstrăinare şi grevare, În favoarea vânzătorului asupra
imobilului reprezentând "cabinet medical" situat În municipiul Botoşani, strada
Independenţei numărul 7, parter, judeţul Botoşani, În suprafaţă utllil totală de
27,39 m.p. suprafaţă construită de 38,64 rn.p., precum şi 3,40 rn.p. cotă indiviză din
părţile de folosinţă comună, Identificat cu număr cadastral 50436-C1-U4, Înscris În
CF 50436-C 1-U4 - am unic ipiu lu i Botoşan i..-------------.--------------------------.--------
JUDEŢUL BOTOŞANI, reprezentat de BEJENARIU MARCEL-STELlCĂ,
acceptă Înscrierea ipotecii de rang I asupra imobilului descris mai sus, cu notarea
Interdicţii lor de Înstrăinare şi grevare, pentru garantarea restului de preţ datorat de
cumpărător, În sumă de 11.280 (unsprezece mii două sute optzeci) EUR plus
do bă ,o da afer entă .-------- ------- ----------- -------------------------------------- ---------------------
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Cheltuielile ocazionate de perfecta rea contractului de vânzare-cumpărare
sunt În sarcina vănzătorulul, iar cele ocazionate de ipotecă, precum şi operaţiunile
ulterioare ce derivă din acestea sunt În sarcina cumpărătorului.----------------------------
Totodată, părţile declară că datorile către furnizorii de servicii (energie
electrică, apă, gaze naturale etc), aferente imobilului şi rămase neachitate, sunt in
sarcina cu m pă răto rului,-------------------------------------------------------------------------------Noi, părţile contractante, consimţim la înscrierea În cartea funciară a
proprietăţii pe numele dobânditorului, a ipotecii de prim rang În favoarea
vânzătorului, cu notarea interdicţiilor şi cerem notarului public efectuarea operaţiunii
de publicitate imobilia ră. ------------------------------------------------------------------------------
De asemenea, ni s-au pus În vedere dispoziţiile Legii nr.241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, În sensul că este nulă vânzarea prin care
părţile se Înţeleg printr-un act secret să se plătească un preţ mai mare decât cel care
se declară în actul autentic, întrucât preţul vânzării trebuie să fie serios şi determinat
de părţi conform art.1303 Cod civil.----------------------------------------------------------------Prezentul înscris s-a Întocmit În baza Ordonanţelor de Guvern, a Hotărârilor
Consiliului Judeţean, a anexelor, a prococolului, a actului de dezmembrare, a
delegaţiei, a procesului verbal de negociere, a certificatului de atestare fiscală
eliberat de Primăria municipiului Botoşani-Direcţia Impozite şi taxe, a extraselor de
carte funciară eliberate de Oficiul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Botoşani,
menţionate În cuprinsul actului, care fac parte integrantă din contract.-------------------Subsemnatele părţi, declarăm că Înainte de semnarea actului, am citit
personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor
stabilite de noi, părţile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.------------
Redactat, editat şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociaţi "Reta Aniţei 
Ana-Maria Vatavu" din Botoşani, În şase exemplare din care trei s-au înmânat
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ROMÂNIA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI
"RETAANIŢEI·ANA MARIA VATAVU"
SEDIUL: Botoşani, Bulevardul Mihai Eminescu nr.63
Operator date cu caracter personal înregistrat la Avocatul Poporului sub
nr.1073 şi respectiv sub nr. 4249

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 7386
Anul 2010, luna octombrie, ziua 14.

În faţa mea, ANA-MARIA VATAVU, notar public, la sediul biroului, s-au
prezentat:
1. BEJENARIU MARCEL-STElICĂ, CNP 1690124076521, cu domiciliul În
municipiul Botoşani strada Bucovina numărul 15, scara A, etaj 2, apartament 6,
judeţul Botoşani, Identificat prin carte de identitate sena X.T. nr. 330930/07.06.2007,
eliberată de SPCLEP Botoşani, in calitate de reprezentant al JUDEŢULUI
BOTOŞANI;

2. PODARIU 1I11ANA-FELICIA, CNP 2590227070112, cu domiciliul În
municipiul Botoşani, strada Ştefan Luchian numărul 9, scara B, etaj 1, apartament 3,
judeţul Botoşani, Identificată prin carte de identitate seria XT nr. 235347/04.11.2004,
eliberată de Autorităţile municipiului Botoşani, medic titular al CABINETULUI
MEDICAL INDIVIDUAL "OR. POOARIU lIL1ANA·FELlCIA", care, după citirea
actului, al cărui conţinut l-au Înţeles şi care exprimă voinţa lor, au consimţit la
autentificarea prezentului Înscris şi au semnat toate exemplarele.
În temeiul ar1.8 lit. b din Legea nr.36/1995, cu modificările şi ccrnpletările
ulterioare SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
Scutit impozit.
S-a achitat taxă PI În sumă de 85 lei cu chitanţa nr.128086/2010 şi 148 lei cu
chitanţa nr. 128087/2010.
S-a achitat onorariu in sumă de 650,00 Iei, cu chitanţa nr.9603/2010.
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pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri
ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BOTOSANI
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botosani
Dosarul

n~

1777/18-01-2012

INCHEIERE Nr. 1777
REGISTRATOR Rusz Carmen
ASISTENT REGISTRATOR Pinza riu Doina
Asupra cererii introduse de NP ANITEI RETA privind Notare, si in baza documentelor atasate:
- act notarial nr. 319/18-01-2012 emis de BNPA"Reta Anitel-Ane Maria Vatavu"Botoşani;
Vazand referatul inspectorului de cad astru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind indeplinite
conditiile prevazute la art. 48 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, tariful de 60 lei achitat prin documentul de plata:
-chitanta nr. BT CI87315/18-01-2012 in suma de 60 RON,
pentru serviciul cu codul: 242,

DISPUNE
Admiterea cererii cu privire la :
- imobilul cu nr, cadastral 50436-CI-U4, inscris in cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani avand
proprietarii: Cabinet Medical Individual Dr.Podariu Liliana-Felicia in cota de 1/1 de sub B.4;
- se radiaza pozitia 6 din partea B in baza actului act notarial nr. 319 din 18/01/2012 emis de BNPA"Reta
Aniţei-Ana Maria Vatavu"Botoşani sub B.6 din cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani;
- se radiaza pozitia 1 din partea C in baza actului act notarial nr. 319 din 18/01/2012 emis de BNPA"Reta
Anitei-Ana Maria Vatavu"Botoşani sub C.l din cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani;
- se radiaza pozitia 2 din partea C in baza actului act notarial nr. 319 din 18/01/2012 emis de BNPA"Reta
Aniţel-Ana Maria Vatavu"Botoşani sub C.2 din cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani;
- se notează radierea interdicţiilor de Înstrăinare şi grevare Înscrise sub nr. 30685 din 15.10.2010 sub
B.7 din cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani;
- se notează radierea dreptului de ipotecă şi a privilegiu lui imobiliar Înscrise sub nr. 30685 din
15.10.2010 sub C.3 din cartea funciara 50436-CI-U4 UAT Botosani;
Prezenta se va comunica partilor:
BNPA"Reta Anitel-Ana Maria Vatavu"Botoşani.
Cu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botosani / judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul,
se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef/instanta judecatoreasca
competenta.
Data

soluţionării,

Registrator,

Solutionata
la data de:
23-01-2012
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Rusz Carmen
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(semnătura)

. Se precizeaza, atunci cand este cazul, venticetoe indeplinirii onnqetiei de plata a ImpozilulUi prevazut de ari. 77 1 din Codul Hscet.

Anexa Nr. 1 la Partea 1

)
CARTE FUNCIARA NR. 50436-C1-U4 .
Comuna/Oras/Jvluruclpiu: Botosani)

Unitate individuala

Adresa: Botosani, Strada

Independenţei,

nr. 7, etaj PARTER, nr. ap. 4

Parti comune: acoperis, casa scarii, scara d~ acces, ;,cari exterioare, subsol, terasa",'~0M"";=

cebmet medical cu suprafaţa
de 38,64 m.p., suprafaţa
utilă de 27,39 rn.p. DIN COTA
TEREN INDIVrZA DE14.81 ~~P
COTA PARTE TEREN SUPRAFATA
CONSTRUITA ~ 12.68 HP COTA
PARTE TEREN SUPRAFATA LIBERA
_ _-'---_-'D-'E~C~ONSTRU CTII ~ 2. 13J:1f'_ _1
construită

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originală,
păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public,
iar informatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, În conditiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, chitanta nr. BT C187315/18-01-2012, pentru serviciu) de public.tate
Imobiliară cu codul nr. 242,
_,""-"'~'""\
~_.,,--~. ff, \>.\
Data

soluţionării!
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23/01/2012
Data

eliberării,
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Act aditional
,
Nr.1 din 16.12.2016
La contractul de concesiune nrA060 din 09.08.2010
Încheiat între,
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoşani, cu sediul În Botoşani, Piaţa Revolutiei nr.
1 , judeţul Botoşani , cod de Înregistrare fiscală nr. 3372882, prin reprezentanţii legali
Viceprimar Marian Murariu.jucrănd În baza Dispozitiei Primarului nr. 1365 din 18.07.2016. .i
Director Executiv Economic Mirela Gheorghi' precum şi a Hotărării Consiliului Local nr.250 din
27.octombrie 2016 .

Şi

C.M.1. PODARIU L1L1ANA

Înregistrat În registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. de identificare 837290 din 06.05.2005,
peprezentat de medic titular Podariu Liliana , cu sediul În str Independenţei nr. 7 , În calitate de
concesionar .
În temeiul Legii nr. 215 din 2001, art. 35 din Legea 50/1991, republicată şi completată prin Legea
nr. 453/2001, H.C.L.nr.250 din 27.10.2016 ,Nota de Negociere nr 28717 din 16.12.2016 precum
şi sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin contractul menţionat.

Prezentul act aditional
cum urmează:

consemnează

modificarea documentului precizat anterior

după

Art.1. Se modifică cap. III, ar1.2 "Termenul ", În sensul prelungirii duratei contractului de concesiune cu 3
ani. Data de la care devine operantă prelungirea este 23.07.2015 .
Art.2. Redevenţa începând cu 23.072015, conform notei de negociere este 37,59 lei/mp/an, la nivelul
anului 2016, pentru s-14,78 rnp.
Redevenţa Începând cu anul 2017 va fi achitată În două rate egale, după cum urmează:
rata I până la 31 martie
rata a II până la 30 septembrie.
Redeventa pentru perioada 23.07.2015 - 31.12.2016 , va fi achitată până la 28.12.2016 .
Plata redeventei se va face În numerar la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale sau prin virament, În contul
Primăriei Municipiului Botoşani nr. R053TREZ11621300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
Botoşani.

sau executarea cu Întârziere a acestei obligaţii conduce la perceperea de majorări Şi
În cuantumul prevăzut de legislaţia În vigoare.
Începând cu anul 2017 , redevenţa va fi actualizată la începutul fiecărui an. funcţie de rata inflaţiei
înregistrată pe anul precedent.
Art.3. În termen de cel mult 90 de zile de la data Încheierii prezentului act adiţional, concesionarul e
obligat să depună cu titlu de garanţie, o sumă de170,00 lei ,reprezentând o cotă parte din suma datorată
concedentului cu titlu de rsdevenţă. pentru primul an de activitate. Din această sumă sunt reţinute dacă e
cazul . penalităţile şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, În baza contractului de
concesiune .
Neplata

redevenţei

penalităţi

Atât din această sumă cât şi din dobănziie aferente depczitului vor fi prelevate fără acordul
concesionarului , penalităţile şi sumele datorate concedentului conform actului adiţional, În cazul
neachitării unei rate .ln această situaţie concesionarul se obligă ca În termen de 30 de zile sâ-şi
reconstituie depozitul de garanţie În cuantum de 50% din nivelul redevenţei datorate pentru anul În care s
a modificat depozitul constituit iniţial: În caz contrar, concedentul poate rezilia contractul de concesiune
fără acordul concesionarului , urmându-se procedura de executare silită În conformitate cu prevederile
legislaţiei În vigoare,
ArtA. Toate celelalte prevederi contractuale ce nu au fost modificate rămăn operante În condiţiile
asumate prin contract,

Municipiul Botoşani
Prin

Viceprimar,
Marian Murariu
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CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr. 4060 din 09.08.2010

1.

Părtile contractant~

Consiliul Local al rnu nicip.u lu: Botosani. persoană juridică ele drept public,
cu sediul în strada Postei nr.2 ) reprezentat prin domnul Primar Cătălin
Mugure! Flu tur. d0I11l1ul Director Economic Valerian SăDduc , în calitate de
concecient
Şi

Cabinet Medical lncuviclu a,
PODARlU LILIANA
Înregistrat în Registrul Unic 8.1 Cabinetelor Medicale sub nr. de identificare
837290/06.05.2005 reprcz ent at de medic t i .ular Podariu Liliana , in calitate

de concesionar,

C1.1

sed.ul In str.

Independenţei nr.

7

in temeiul
Legll Admin.srrar e: Publice Locale nr 215/2001, Le,;!;
nr.50/1991, republicată. modificată şi completată prin Legea nr.453/2001
Hotârarii Consihului Local n r. 149/24.00.2010 .

II. Obiectul contractului de concesiune
i\RT. 1
(l)
Obiectul contractuJui de corice siu nc este exploatarea unui bun - teren
amplasat în str. ln de-pen clen re-: nr.7, in suprafata 14,78 mp ) P.C.
(2) Obiectivele conceclentrlui sunt: tere-n aferent cabinet mcriica.
111. Te rmen u 1
ART.2
(l)
Durata COnCE'SlUI111 este" de 5 ani
incepand de
23.07.2010.Conlrac1.ul poate f ;Jrelungit cu acordul părţilor.

(2)

la

data

de

IV. Redeventa
ART.3

Redevenţa este de 15.4S lci,/ rnp,/ an, pe-ntru suprafata concesioriat., de
14,78 . ,/mp'
la nivelul anului 2010 .Redevenţa va fi indexată anual
funcţie ele rata inflaţiei inrc gistr-atâ în Lt.:1U~ precedent,
la 01 ianuarie a
fiecărui an

V. Plata redeventei
ART. 4
Plata redevenţei se va face .n nurnera.r la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
sau prm vrramern , în contul Primărie: Municipiului Botoşani nr.
R053TREZ 11621300::05X:<-'<-'<X. dcs ch.s le; Trczorcna Municipiului Botcş.u-i .
?;eplata r edeven te: sau executarea cu întârziere 8. acestei obligaţii conduce
la perceperea de majorări şi perialitati în cuantu.nul prevazut de legislaţia In
i:igoare.
Redevenţa începând cu anul 2011, va ii achitata în două rate egale, dupa
cum urmează:
- rata r- până la 31 martie;
- rata a Il-a până ia 3CJ septern l-rie
Redeventa pentru pcrioad» '2J07.20l0-31.12.2010, va fi aC~'lltată până la
31.082010

VI. Drepturile

părti loc

Drepturile conce sionarulu;
ART.5
(1) Concesionarul are drcptu l de el exploata în 1110d direct, pe riscul Şi pe
răspunderea sa, bu r.u r ilc proprietate publică ce fac obiectul contractuhu de

concesiune.
(2)
C o n c e s i o n a r ul
are
dreptul
ele a
folosi
ş. e l e a.
care fac obiectul coucesn..m ii potrivit nat uri: bunului

culege

şi

fructele

bu n

u

rilor

obiectivelor stabilite de

părţi

prin eontra.ctul de concesiune.
Drepturile concedentului
ART.6
(1) Concedentul are dreptul S~l in spectezc bunu rlle conce sio nate, verificând

respectarea obligaţiilor as u mat e ele concesionat.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a
Îon ces iona.rului.
(3) Concedentul are dre-ptul să modifice în mod unilateral partea
reglemenIară a conrre.cn.:u: ele concesiune. din motive excepţionale legate ele
interesul naţional sau local.

VII. Obligatiile
sarcini

părtilor

. clauze stabilite

În

condiJiile caietului de

Obliqatiile conceS10rlCll"ui'uz
ART.7
(11 Conce s i on ar'u l este obligat s~ asigure exploatarea eficace în regirr, de
continuitate şi ele pcrman en ta a bununlor ce fac obiectul cor.ccsiunii, potrivit

ob.ect ivelor st.abrlite ele cât re cor.cedcn t.
(2) Coriccsion aru l este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac
obiectul concesiu mi.
(3) Concesionarul nu poate subconces.ona terenul ce face o biectu!
concesiunii
Concesionarul poate subconccsiona bunul ce face obiectul
concesiunii.
(4) Concesionarul este:.: obligat să plăteasc., redevcnta.
(51 Concesionarul este obliga; sa respecte condiţiile irnpu se dc natura
bunurilor proprietate pu blrca i~JrO(ej3re<.:( secretului de stat, Inateriale cu reg:rn
special: cor.ci tu cle sigurar:.ţ(~i in exp.oatare protecţia rnccl.u lu i , protecţia
muncii, coriclitii pnvind Iclosirea şi CDnSErT2rC3 patrimor.iulu i etc.)
(6) La incetarea ccntrac tu.u i de concesiune prin aj ungere la termen,
concesionarul este obligat sa restituie conccdcn rul ui. în deplină prc priet ate ,
bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(7) In termen de tcel rr~~tl[.J 30 de zrle de In iio:o. incheierii contractu!u: d.C:
conceSlune, con.cesi017.aru! cs~e obligat să depuna, cu tttlu. de qaraniie, o suma
ele 100 lei} reprezentcu:d o cota-pcirte din SllTno datorata conceâeniutui cu t;t!ll
de redeve'lţ6 pentru prnrvul un de o.cUuitate,
Din această sumi~ SUilt reţin-uie ) eiacă e cozul penalittiule .ŞI aite SLi.me
către conceswnor, fn baza contractu.lUI ele cOflcesiune
(8) Cor.cesioriarul este obliga: să continue exploatarea bun ul ui în noile
condiţii stabilite ele c~ncec';l1'-, în mod unilateral, potrivit ~l.Ll (J alin. (3) din
prezentul contract de concesiune, Liră a putea solicita încetarea acestuia.
(9) Concesionarul are obligaţia de a înregistra contractul de concesiune în
registrele de publicitate imobi li ar a. sau in Cartea Funciară, in termen de 30 de

datorate concedentulur de

zile calendaristice de la dai_a .richeie.ri
în sarcina concc sion aru lu i
ilO) Alte clauze.
Obligaţiile concedenttlltli

Toate forrnali tât ile s i ch elt rielile srr.t

ART 8

(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbur« pe corice sio nar in exerciţiul
drepturilor rezultate elin prezentul contract de coriccsiu nc.
(2) Concedentul nu arc dreptul să modifice in mod unilateral contractul de
conces iurie, In afara de cazurile prcvăzu te expres de lege.
(3) Concedentul este obligat să not.fice concesionarului apariţia oricăror
imprejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarulul.
VIII. Încetarea contractului de concesiun,e
ART.9
(1) Prezentul contract de concesiune încetează ir. urmatoare situaţii:

al la expirarea duratei stabil itc în contractul ele con cc siu ne:
bl în cazul în care lIHCTtS",;1 naţional sau .ocal (j irnpurre, prin denunţarea
unilaterală de către c'-JnCl~(kn~, cu plata unei despf1.~.lbiri juste şi prealabile în
sarcm a accstu ra, ir. caz de dezacord fiind com pct cnta instanţa ele Judecată;
c) în C3Zl11 uercs pec t ârr: ooligatiilor contractuale de către concesionar, prin
rezi liere de către conceccnt. cu plata urie: despăgubiri în sarc.na
conce stc n ar u lu i:
el) in cazul nerespectării obligatiilor con:ractuale de către concec1en t. prin
reziliere de către concesion ar. cu plata unei despăgubiri in S8IClna
concedentului;
el la dispariţia, dintr-o cauza de forţa I:'1ajoră, a bunului concesionat sau în
cazul imposibiln ăt.i obiective a conccsion aru Iu: de a-l exploata. prrn
renunţare, fără plata unei despăgub.n:
f] alte cauze de încetare ::.. contracruhu de conce s.une. fără a aduce atingere
cauzelor şi condiţiilor reglernentate de lege.
IX. Clauze contractuale referitoare la impărtirea responsabilitătilor
de nlediu Între concedent şi concesion,ar
ART. 10
Concestoriaru l răspunde ~ntcgral ele res pectarea condiţiilor impuse ele
legislaţia de mediu in vigoare.
X. RăspuTlderea contractuală
ART. I l

Nerespectarea ele către pă.rţile (ontracla.:1te a obligaţiilor cuprinse in
prezentul contract de cor.ce s.u nc dtrdge răspunderea contractuală a părţii în
culpă.

XI. Litigii
ART. 12
(1) Soluţionarea l:tigiilor ele orice fel ce decllrg din executarea prezentului
contract de concesru ne se realizează potrivit prevederilor L~~&ti. ~J?j}j_~n_~l(~:.: .h~:
,-tcl.~lJlnl'i~r,~lL~nt~,-----E.2.-:~:L
cu modificănle u lte rioar-e.
(2/ Pentru soluţionarea eventualelor litigii, par tile pot stipula în contractul
ele concesiune clauze ccmprornisorii.
XII. Definitii
ART 13

Prin forţă rrraj orâ. în sensul prezentului contract de coricesiur.e, se
o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul
care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă ş:
absolut imprevizibiia.
(1)

înţelege

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au
condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului
juridic, dar care nu Intrunesc ca.racteristicile forţei majore.
XIII . DISPOZITII OBLIGATORII
Art.14. În cazul În care concesionarui execută lucrări care nu respectă Întocmai
documentaţiile aprobate În vederea institulrii concesiunii sau, după caz, măsurile
dispuse de instituţiile competente pentru remedierea lucrărilor neconforme,
contractul se consideră desfiinţat de drept fără punere În lntârziere şi fără nici o
altă formalitate prealabilă.
Prezentul contract de conccsi.. . .m e a fost încheiat în 3 exemplare.
Concedent,
Consiliul Local al Municipiului

Botoş.irn

Primar,

Cătălin Mugurel fz~~ur

Concesionar,

: ,1;

/,' ~~

/

""

1:'r

Administrator Pl}~tic ,
Adriana

Cabinet Medicallhdilfi.dual
Podariu Li~nna<'

.' 1/

Zăiceanu

i

Director Econom~t,' .(
Valerian

Sănd~c:.!\ '.,'

Serviciul Patrimoniu,
Vizat Consilier Juridic,

\:J '1'1

Control Financiar Preventiv,

Vizat, Birou Cadastru

~l

Întocmit, Gabriela Artimon

:I

.i

Încheiat astăzi,

2010

Anexă 18 contract concesrune
nr 4060 elm.09.08.2010
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Capitolul 1 : Prevederi generale
• Concedent:
Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piata Revoluţiei nrL.
reprezentat prin domnul Primar Cătălm Mugu-cl Flutur. domnul Director
Economic Valerian Sănduc
Concesionar
Cabinet Medical Individual
Pa dariu Liliana
Înregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Mcdicale sub nr. de ide ntiricare
837290/06,05,2005 , reprezentat prin medic Pod.uiu Lilia.na ,

•
•

Temeiul legal al conce siuriii:
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 dm L:001,
Legea 50/ 1991, r cpu blicat.a. mod.ficată ŞI completată cu Legea 453/200],
Hotararea Consiliului Local ne. 149 24.06,2010

Capitolul II: Obiectul concesiunii
Obiectul concesiur.ii este terenul amplasat în Botoşani, str. Independenţei
nr. 7 , in suprafaţă totală de :4,78 mp: identificat in plan şa anexă la prezentul
caiet de sarcini
Terenul este hbcr de sarcini ŞI intră în posesia cfectivă a
concesion aruuu odată cu sernn are a Procesului Verbal de predare - primire.
Capitolul III: Conditii obligatorii privind exploatarea concesiunii
(1) Destinaţia investitiei: teren aferent cabinet medical ,
12) În termen de 30 zile de la clata semnăru caietulur de sarcini, concesionarul are
obligatia de a solicita eliberarea au t orizat iei ele construire ~ dacă e cazul.
13) În termen de cel mult un an de la data semnăni contractului de concesiune ,
cnncesronar ul are obligaţia ele a începe execuţia investiţiei precizate la pct 1
(4) Odată cu semnarea caietului de sarcini , concesionarul "re obligatia de a
respecta toate prevederile legale şi procedurile ce decurg elin legislatia privind
protecţia mediului
(51 Concesionarul ar e obligaţia SC1 solicite în termen de 10 zile ele la elata ubur.erii
autorizatrei de con st ru.re concesionarea supr.uetcl«r aferente organizărilor de
şan tier , dacă e cazul,
16) În termen de 15 zile ele la data terrninaru construcţiei , concesionarul are
obligaţia de a notifica în scris acest fapt fapt primariei şi să depună declaraţia
privind valoarea finală a con s rr uc-t iei .
Concesionarul are obligatia de el declara construcţia la Serviciul Impozite 91 Taxe
locale, în vederea impoz.t ăr.i
'7) Schimbarea naturii JUridice a b urrul u i C,U"<' face obiectul concesiunn. din
voinţa unei terţe părţi, nu atrage răspunderea conceden tului.
(81 În momentul in cct arii concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda
bunul liber ele s arc.iru . în condiţii bune, pe bază de proces verbal de predare
primire, În cazul în care concesionarul nu procedează la preelarea terenului sau 
acesta nu este liber ele sarcini şi în starea în care s-a convenit, datorează

concedentului taxa de Iolosue a locului public pe m ru perioada ce curge
semnarea documentului me n tton at.

până

la

Capitolul IV: Durata concesiunii
(1)
Bunul precizat in c.rpirolu! II se COIlCeSlOnCa2ă inccparrd cu 23.07.2010, pe
durata de cinci am , cu po s.bilitatca prelungirii.
Capitolul V: Redeventa si clauze privind plătile
(1)
Redevenţa stabilită conform HCL
149 elin 24.06.2010, este lS,48
lci ymp yan. pentru suprafaţa de 14.78 mI' . la nîvelul anului 2010.
(2) Clauzele privind pl ât ilc sunt cele precizate în contractul de concesiune
(3) Concesionarul are obligaţia ca in termen ele 90 de zile de la data semnării
contractului de concesiune, să depuna cu titlu de garanţie; o sumă reprezentând
o cotă parte d m suma obligatiei de plata către concedent, stabilită de acesta şi
datorată pe un an de zile. in cu anru m de 100.00 RO'!
Atăt din ace asr a sumă
căt
Ş1
din dobănzile aferente elepozitului vor fi prelevate fără acordul
concesionaruluî, pe nalităţile ŞI sumele datorate coucedentului conform
contractului de con ce siur.e. în cazul neachitării u n ei rate din contul special
pentru constituirea gara.u iei. în această situ ari- c\1.nÎ.~sion8.Iul se obligă ca în
termen ele 30 de zile si-şi reconstituie depozu u l de garanţie în cu an tu m de
I111nimuI11 50% din nivelul r cdcvcntei datorate pentru anul în care s-a mod.ficat
dcpozrtu] constîtuit mi ţial. În caz contrar. concedentul poate rezîlia contractul ele
concesiune fără acordul conce sionaru lu r. unnându-se procedura de executare
silită în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Capitolul VI: Controlul concesiunii
Controlul respectării ele către coricc-sior.ar a caietului de sarcini $1 a. obligaţiilor
asumate se efectuează de către se-viciile ele specialitate ale Pri mârie i Botoşani.

Capitolul VII: Solutionarea litigii/ar
! 1) Litigiile de orice fel se vor soluţiona pe cale

arniabilă.

!2) Pentru solutîonare. sc poate apela Sl le, arbitrn-. desemnat cu acordul partilor.
(31 în cazul în care nu se ajunge la un acord, se va apela la instanţele
judecătoreşti.

Capitol" 1 VIII: Dispozitii obligatorii
Concedentul are o bligau a de a utiliza direct bunul concesionat conforn1
prin coritr.ictu l de conccsiunc şi caietul de saroir-i.
(2) În cazul tr.str air.ării construcţiilor dreptul de concesiune se
transmite
obltgatoriu noului propnctar. iar redevent a va fi moclificat a uriilater al de către
Consiliul Local al rnu rucipiu h.: Bo to s aru, după CUlTI va dispune acesta"
(3) \oul proprietar îŞ1 va asuma nccondiuonat dispozitiile s tipu lar e la punctul 2
dm articolul de faţă. în caz contrar. concedentul arc dreptul ele a proceda la
elezafectarea const ructiilor. nccor-dit.innat Ş1 făr ă alte formalităţi, după o
pre avizare de 15 zile.
(1)

obligaţiilor asumate

Capitolul IX: Dispozitii finale
!1) Drepturile şi îndatonrile p artilor se stabilesc prin contractul de concesiune
(2) Obţinerea tuturor avizelor tehnice dcfirrit.ve pentru realizarea investitiilor
privesc pe concc sion ar .
(3) Toate lucrările privind racordarea la reţele tehnîce edilîtare existentc ŞI
obţinerea acc.i duri.or prive sr pe concesionar.
i4j Concesionarul va suport a wate cheltuielile necesare institu irii concesiunii.
iSi Toate obligatiile recipr oce Se vor preciza în contractul de concesiune.

(6) În cazul în care redeverita nu este ac h it at
la termenele prevăzute,
concedentul poate dispune rezilierea contractului de concesiune fără acordul
concesionarului, după o preavizare de minim 15 zile calendaristice.
â

. ,
P rtmar,
' I

/1' ,
Cătălin Mugurel FI*Jt;4r

Concesionar,
.1

~;~'.~q.)

,,;/

I r';f

cabinet.
-Inâtuidual
PODARIU; 1'blLIANA

Administrator PuI1~i9i,
Adriana

Zăiceanu

Director

EconomiC(~(.'\

Valerian Săndu
Şef

Serviciu. ,

i

A

1'''\

,J'

"

( h\j
",

. fi

,,'

Vizat, Consilier Juridic
Vizat,

Control Financiar 'Preventiv

Vizat Birou Cadastru, Dorin Pplaghiu
l

\

Întocmit, Gabriela Artimon

;
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Municipiul Botoşani
Piaţa Revolutiei nr. 1.
Anexă la contract
nr. 4060 din 09.0/l.20Itl

Proces verbal nr, 4060 din 09.08.2010

Incheiat intre.
Municipiul

Botoşani. cu

sediui in

Piaţa Revoluţiei

nr. I

Şi

Cabinet Medical Individual
Podariu Liliana

Înregistrat in Registrul Lnic al Cabinetelor Medicale sub nr. de identificare
837290106.052005
Suprafaţa terenului este de 14.n 1111' .
Terenul este situat in str Iudcnpcndentei nr. 7 .
Amplasarea şi configuraţia bunului sunt in conformitate cu planul de

situaţie

anexat
Bunul este pus la dispoziţia doamnei Podariu Liliana . de Municipiul Botoşani , in
haza 1l.C.1.. 149 din 24.06.20iO. începând cu ~ 3.07.2010, pc durata de 5 ani. cu
posibilitatea prelungirii

Am primit ,

n.:~ividual'

Cabinet MCdli'ral
. ..
Podarh "Izitiaua
'<\

\.

,;

'i

'-1

Vizat, Birou Cadastru
Ing. Dorin Palaghiu

