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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
analizând propunerea domnului Primar

Cătălin

BOTOŞANI

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

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

şi

alin. (5) lit.b) din Legea

administraţiei

publice locale nr.2 15/200 I republ icată. art.22 din Legea nr. 5011991 privind autorizarea
lucrărilor de construcţii, republicată,

cu

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

modificările şi completările

ulterioare, art. 1169

republicată. cu modificările şi completări le

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea

administraţiei

art. 1243 din

ulterioare,

publice locale nr.215/2001,

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

şi

executării

republicată

În

modificările şi completările

ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art.1 (1) Se
proprietate

privată

aprobă

prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri

a municipiului

anexei care face parte

integrantă

(2) Perfectarea actelor

Botoşani,

din prezenta
adiţionale

ocupate de

construcţii

proprietatea

solicitanţilor, conform

hotărâre.

la contractele de concesiune se va efectua numai

după

renegocierea redevenţei,
Art.2 Se

mandatează

executivul

Primăriei

Municipiului

Botoşani să

operaţiunile

efectueze toate

ce sunt În sarcina Consiliului Local În calitate de concedent.
Art.3 Primarul Municipiului
Îndeplinire prevederile prezentei

Botoşani.

hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÂ,

Consilier, Mihail Gabriel

Botoşani,

Nr.

31 august 2017

prin serviciile aparatului de specialitate va duce la

Tanasă

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPII;L BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. DIN 31 AUGUST 2017

I

G
Nr.
Crt.
1.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE
CONCESIUNE

ANGHEL LIVlDENIA

Contract concesiune nr.

2939 din 20.09.2004
BACfU ADRIAN

Contract conccsiune nr.
~ 2 din 17.12.1992

_t
IACOB ŞTEFANIA
BRÂNDUŞA

4172 din 10.06.2011

I

--+-

---

4.

MARTINAŞ ELENA

II

IN
N:ICOLAU GHEORGHE

82din1009.1992

Contract concesiune nr.

---------~- 199 dlll 07:03.1993

'
6.

MIHALACHE IOAN

·
l

Contract concesiune nr

------t-

5:

I

I

-+

'
h
-c-.

f-,

i

LUNGU TIBERIU

CĂTĂLIN I

I

I

9c--.

I

I

CÂZĂCUŢ VIORfCA

~

f------I----JI,
I

1 an

I

75 din 10.09.1992

I

'



--1

lan

---t-----I

Contract concesiune nr.

Contract concesiune nr.

1 an

1

an

I

l'

'

I

I

1880 din 08.02.2000
- - - - f - - - - j l - -_ _

Contract concesiune nr.

,

an
II i
i '

I

3_924 din 15.09.2009

8

I

I

I

Contract concesiune nr.

7.
MELINTE VERGIL

I an

Contract concesiune nr.

:

I an

I

I

138dinI7.12.1992
lan

i

Contract concesiune nr.
4834 din 03.10.2016

DANALACHI
MARGARETA

,

o.

12.

1 an
I
,

HURMUZ LAURENŢIU
PAUL

Contract concesiune nr.
4188 din 20.07.2011

I

I

I

I

I

I

I an
I

13.

I
I

I

BÂRSAN PETREA

Contract concesiune nr.
1369din 15.05.1997

14.

1 an

I
I

I

I
I

,
,

DUGHILĂ COSTACHI

I

Contract concesiune nr.
949 din 01.03.1995

I an

,
II

,

15.
PINTRINJEL CONSTANT[N

I

Contract concesiune nr.
1411 din [4.08[997

1 an
I

T

16.

RĂILEANU CONSTANTIN

17.
BULGARIU MIRCEA

I

Contract concesiune nr.
190 din 04.03.1993

1 an

Contract concesiune nr.
2068 din 04.12.2000

1 an

------1,
I

I

18.

,

ROTARIU MIOARA
I

Contract concesiune nr.
85 din 10.11.1992

I an

I

19.
GHEORGHIU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.
950 din 07.03.1995

,
I

I an

!

20.
SLABU TATIEANA

I
I

1 an

Contract concesiune nr.
4920 din 18.08.2017

!

I

21.
S.c. CLAUDIU S.R.L.

Contract concesiune nr.
2559 din 07.04.2004

3 ani
I
I

22.

I,

I

CHIORESCU SILVIA
II

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contract concesiune nr.
7 [ [ din 25.08.1995

3 ani

,

I

I

I

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

j

.~

...
Primăria ţ.1unicipiului Botoşani

Nr./1",i;j

din,:.'

1.

august 2017
Avizat
Viceprimar,
Marian Murariu

Raport de specialitate

JiJJw--

I . Cazurile supuse atentiei Consiliului Local au fost selectate pe următoarele considerente:

...

- locaţiile se regăsesc in zone În care autoritatea locală nu intenţionează derularea unor proiecte de anvergură care
să noces.te eliberarea terenurilor, Într-un orizont de timp similar duratei solicitate;
- funcţiunile zonei şi soluţia constructivă nu necesită măsuri suplimentare de conformare,
- concesionarii au respectat obligaţiile conlracluale aşa cum au fost precizate in documentaţia de inslituire a
concesiunu;
- la această dată, terenurile nu fac obiectul unor revendicări punctuale;
În actele adiţionale ce vor fi, perfectate se va proceda inscrierea unei noi redevenţe, aşa cum a rezultat din şedinţa
derenegociere.

Solicitările

sunt

următoarele:

1Doamna Anghel l.ividenia, titulara contractului de concesiune 2939/20.09.2004, avănd ca obiect terenul În
de 24,00 mp situat În str Armoniei nr. 11, solicită prelungirea acestuia pe o perioadă de trei ani. Destinatia
actuală este garaj, redevenţa din conlracl este 57,62 lei/rno/aruar redevenţa minimă a zonei este 57,59 lei/mp/an
Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an
suprafaţă

.

2. Domnul Baciu Adrian, litularul conuaclului de concesuine nr. 142 din 1712.1992 avănd ca obioct teronul În
suprafaţă de 19,70 mp siluat in Str Viilor nr 5, solicilă prelungirea duralei acesluia cu 25 ani Destinaţia actuală este
garaj. redevenţa din contract este 1,41 leilmplaniar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an .Propunem
prelungirea duratei contractului cu 1 an .
3. Doamna Iacob Ştefan ia Brănduşa, titulara contractului de concesiune nr,4172 din 10.06.2011 .avănd ca obiect
terenul in suprafaţă de 20,85 mp, situat În municipiul Botoşani, str Grivrţa nr. 2 , solicită prelungirea acestuia pe o
durală de trei ani. Destinaţia actuală este garaj. redevenţa din contract este 37.10 lei/mp/an iar redevenţa minimă a
zonei, este 37,01 lerrno/an Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an
4. Doamna Marlinaş Elena, titulara contractuluI de concesiune nr, 82 din 10.09.1992 , având ca obiect terenul in
suprafaţă de 19,25 mp silual În str Viilor nr 5, soli cită prelungirea acestuia Destinaţia actuală este garaj, redevenţa
din contract este 1,41 leilmplan iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an . Propunem prelungirea duratei
contractului cu 1 an .

..

5. Domnul Nicolau Gheorghe, titularul contractului de concesiune nr 199 din 07.03.1993, având ca obiect terenul În
suprafaţă de 19,70 mp situat insir Viilor nr. 5, solicită prelungirea duralei acestuia cu trei ani. Destinaţia acluală esle
garaj. redevenţa dincontract esle 1,41 lei/mp/an , iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an .Propunem
prelungirea duratei conlractului cu 1 an
6. Domnul Mihalache Ioan, titularul contractului de concesiune nr. 75 din 10.09.1992, având ca obiect terenul În
suprafaţă de 19,90 rnp, situat În str Viilor nr. 73, solicită prelungirea acestuia cu o durată de 10 ani. Destinatia
actuală este garaj, redevenţa din contract este 1A1 iei/mp/an , iar redsvenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an
proopunem prelungirea duratei contractului cu 1 an .

7. Domnul Melinte Vergil, titularul contractului de concesiune nr. 3924 din 1509 2009, având ca obiect terenul În
suprafaţă de 19,25 mp situat in str Viilor, zona bl. B8 , solicită prelungirea acestuia. Destinatia actuală este garaj,
redevenţa din conlract este 37,78 lel/rnp/an. Iar redeverţa minimă a zonei este 37,01 iei/rnp/an , la nivelul anului

2017 Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an .
8. Domnul Lungu Tiberiu Cătălin, titularul contraclului de concesiune ne. 1880 din 0802.2000, avănc ca obiect
terenul În supralaţă de 21,00 mp situat În Calea Nalională nr. 53, solicrtă prelungirea duratei acestuia. Destinalia
actual este garaj, redeverţa din contract este 1,00 leUmp/an Iar redeverta minimă a zonei este 37,01 leUmplan
.Propunem prelungirea duratei ccntractului cu 1 an
9 Doamna Căzăcut vorica, titulara contractulin de concesiune nr. 138 din 17.12.1992 , având ca obiect terenul În
supralaţă de 22,00 mp situat in Aleea Şcolii nr. 3,sollCită prelungirea acesnna.Destoana actuală este -qaraj,
redevenţa din contract esle 0,61Ieilmplan, pentru s-21,00 rnp, 37,01 leilmplan pentru s-1 mp, iar redeventa minimă
a zonei este 37,01 leilmp/an.Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an.
10Domnul Puşcaşu Emanoil,tilularul contractului de concesiune ne. 128 din 11.12 1992,având ca obiect terenul În
de 21,85 mp,situat În Aleea Şcolii ne. 3, solcită prelungirea acestuia. Destinatia actuală este garaj,
redevenţa din contract este 0,58 leilmplan, pentru s-21,00 mp , 37,02 lei/rnp/an, pentru s-0,85 mp .rar redeventa
minimă a zonei este 37,01 let/rnp/an , Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an .

suprafaţă

11 Doamna Danalachi Margareta, tilulara contractului de concesiune ne. 4834 din 03.10.2016, avănd ca obiect
terenul 26,73 mp, situat in strada Vărnav, zona grădiniţa nr 19, in solicită prelungirea acestuia pe o perioadă de trei
ani, Destinaţia actuală este garaj, redevenţa din contract este 69,19 leUmp/an,iar redevenţa minimă a zonei este
37,01 leilmplan Propunem prelungirea duratei contractului cu 1 an
12, Domnul Hurmuz Laurentiu Paul, titularul contractului de concesiune nr 4188 din 20,07,2011, avănd ca obiect
terenul in suprafaţă de 19,25 rnp, situat in Aleea Pinului, solicită prelungirea acestuia Destinaţia actuală este garaj,
recevenla din contract este 37,10 lei/rnp/an: Iar recevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/rup/an Propunem
prelungirea duratei contractului cu 1 an
13. Domnul Bârsan Peirea, titularul confraciului de concesiune nr. 1369 din 1505.1997, având ca obiect lerenul in
de 19,25 mp, situat În Calea Naţională ne. 7 ,solicită prelunqirea acesluia Destinatia actuală este garaj,
redevenţa din contract este 3,00
lei/mp/an iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 leUmp/an, Propunem
prelungirea duralei conlractului cu 1 an
supra-aţă

14, Domnul Dughilă Costachi, titularul contractului de concesiune nr 949 din 01.03.1995, având ca obiect terenul În
de 24,80 rnp.snuat În str Sucevei nr.i. zona punct termic, solicită prelungirea acestuia Destinalia actuală
este garaj, redevenţa din contract este 37,01lei/mp/an Iarredeventa minimă a zonei este 37,01 lei/rup/an Propunem
prelungirea duratei contractului cu 1 an
surataţă

15 Domnul Pintrinjel Constantin, titularul contractului de concesiune nr. 1411 din 14,08.1997, avănd ca obiect
terenul in supra-aţă de 19,25 mp situat În Aleea Demostene Botez, solicita prelungirea acestuia. Desunaţia actuală
este garaj, redevenţa din contracl este 2,00 lei/rnp/an iar reoeverţa minimă a zonei la nivelul anulUI 2017 este 37,10
le',Implan. Propunem prelungirea durate', contractului de concesiune cu1 an
16. Domnul Răileanu Conslantin, tilularul contractului de concesiune nr. 190 din 04.03.1993, avănd ca obiect terenul
În suprafaţă de 22,00 rnp, situat În str Grivita nr. 7, solicita prelungirea acestuia. Destinatia actuală este garaj,
recevenţa din contract este 1,41 leUmp/an receverţa rnmimă a zonei este 37,01 leilmplan . Propunem prelungirea
duratei contractului cu 1 an
17, Domnul Bulgariu Mircea, tilularul contractului de concesiune ne. 2068 din 04122000, având ca obiect terenul in
supratată de 19,25 mp, situa: in sir Âmpărat Traian, solicită prelungirea acestuia. Destinaţia actuală este garaj,
redevenţa din contract este 35,44 iar redevenla
propunem prelungirea duratei contraclului cu 1 an

minimă

a zonei este 37,01 lellmplan, la nivelul anului 2017 .

'8 Doamna Rotaru Mioara, titulara contractului de concesiune ne. 85 din 10.11.1 992 , având ca obiect terenul În
de 19.90 mp situat În strada Primăverii nr. 23, solicita prelungirea acestuia, Destmaţia actuală este garaj,

suprafaţă

recevenţa din contract este 1,00 lei/mp/an iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an,la nivelul anului 2017
.Propunem prelungirea duratei contractului de concesiune cu 1 an.

19. Domnul Ghlorghiu Constantin, titularul contractului de conesiune nr. 950 din 07031995. avănd ca obiect terenul
În suprafaţă de 22,00 mp situat În Calea Naţională 53-55 , sol-cită prelungirea acestuia .Destinaţia actuală este garaj,
redevenţa din contract este 3,00 lei/mp/an iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an. Propunem prelungirea
duratei contractului cu 1 an
20. Doamna Slabu Tatleana, titulara contractului de concesiune nr. 4920 din 18.08.2017, avănd ca obiect terenul În
de 24,50 mp, situat În strada Sucevei nr. 5 , solicită prelungirea acestuia. Destinaţia actuală este garaj,
redeventa din contract este 37,01 lel/mp/an. iar redevenţa minimă a zonei este 37,01 lei/mp/an Propunem
prelungirea duratei contractului cu 1 an
suprataţă

21. Doamna Bărgianu Melexina, În calitate de administrator al S.C. Claudiu S.R.L., titulara contractului de concesiune
nr. 2559 din 07.04.2004, avănd ca obiect terenul În suprafaţă de 27,20 mp , situat În bd George Enescu nr.
27,solicltă prelungirea acestuia. Deslinafia actuală este -comerţ, redevenţa din contract este 37,01 lel/mp/an iar
redevenţa minimă a zonei este 37,01 lerrnp/an .Propunem prelungirea duratei contractului cu trei ani.
22 Doamna Chiorescu Silvia, titulara contractului de concesiune nr. 711 din 25.08.1995, avănd ca obiect terenul În
de 19,00 mp, situat În Calea Naţională 79 solicită prelungirea acestuia. Destinatia actuală este -prestări
servicii, redevenţa din contract este 29,45 lei/mp/an iar reoevenţa minimă a zonei este 29,45 lei/mp/an .Propunem
prelungirea duratei contractuiui cu trei ani
suprafaţă

Toate redevenţele Înscrise În contractele În cauză.vor fi renegociate În conformitate cu prevederile
H C.L.323/31.07.2007 şi vorfi actualizate la inceputul fiecărui an cu indicele de inflaţie stabilit pe anul precedent.
Avănd

În vedere
În forma

hotărăre

că

sunt Îndeplinite prevederile legale Incidente În materie, propunem aprobarea proiectului de

prezentată.

,fi

'

Serviciul Patrimoniu , ~
Gabriela Artimon --''(

Arhitect Şef,
Dan Sandu

Consilier JUridic. ,A"-_-_
Claudia Annabella Clcal
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PROCES VERBAL DE INVENTARIERE NR.
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Comisia de inventariere a imobilelor-terenuri. În perioada 1.08.2017-25.08.2017 a
identificat la faţa locului, suprafeţe de teren ce urmează a se Înregistra şi inventaria În
domeniul privat al Municipiului
1.Teren În

suprafaţă

Botoşani, după

cum

urmează:

de 24,00 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Cartier Armoniei,

str. Armoniei, nr. 11; zona 1;
2. Teren În

suprafaţă

de 19,70 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Cartier Viilor, str.

de 20,85 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Cartier

de 19,25 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Cartier Viilor, str.

Viilor, nr.5; zona II;
3. Teren In
Griviţa,

suprafaţă

Griviţa,

str.

nr.2; zona II;

4. Teren În

suprafaţă

Viilor, nr.5; zona II;
5. Teren În suprafaţă de 19,70 m.p., situat În Municipiul Botoşani, Cartier Viilor, str.
Viilor, nr. 5; zona II;
6. Teren In

suprafaţă

de 19,90 m.p., situat In Municipiul

Botoşani,

Cartier Viilor, str.

de 19,25 m.p., situat In Municipiul

Botoşani,

Cartier Viilor, str.

de 21,00 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Cartier

Impărat

Botoşani,

Cartier

Şcolii,

Viilor, nr. 73; zona II;
7. Teren In

suprafaţă

Viilor, b1.B8; zona II;
8. Teren În
Traian. Calea

Naţională,

9. Teren În
Aleea

Şcolii,

suprafaţă

nr. 53, zona II;

suprafaţă

de 22,00 m.p., situat În Municipiul

nr 3, zona II;

10. Teren În suprafaţă de 21,85 m.p., situat In Municipiul Botoşani, Cartier Şcolii,
Aleea

Şcolii.

nr. 3, zona 11;

11. Teren În

suprafaţă

de 26,73 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

Zona

Grădiniţei

Botoşani,

Cartier Prieteniei,

nr.19, str. Vârnav, nr. 19, zona II;
12. Teren în

suprafaţă

de 19,25 m.p., situat În Municipiul

Aleea Pinului, zona II;
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13. Teren În suprafaţă de 19,25 m.p., situat În Municipiul Botoşani, zona Industrială,
Calea Naţională, nr.7, zona II:
14. Teren În

suprafaţă

de 24,80 m.p., situat În Municipiul

Botoşani,

zona Punct

Botoşani,

Cartier Bucovina,

Botoşani,

Cartier

termic, str. Sucevei, nr.1, zona II;
15. Teren În

suprafaţă

de 19,25 m.p., situat În Municipiul

Aleea Demostene Botez, nr.7, zona II;
16. Teren În
str.

Griviţa,

suprafaţă

de 22,00 rn.p., situat În Municipiul

Griviţa,

nr.7, zona [1;

17. Teren În suprafaţă de 19,25 m.p., situat În Municipiul Botoşani, Cartier Impărat
Traian, str. Imparat Traian, zona II;
18. Teren În suprafaţă de 19,90 m.p., situat În Municipiul Botoşani, Cartier Primăverii,
str.

Primăverii,

nr.23, zona II;

19. Teren În
Traian, Calea

suprafaţă

Naţională,

de 22,00 m.p., situat În Municipiul

Botoşani

,Cartier

Impărat

nr. 53-55, zona II;

20. Teren În suprafaţă de 24,50 m.p., situat În Municipiul Botoşani ,Cartier Sucevei,
str. Sucevei, nr. 5, zona II;
21. Teren În

suprafaţă

de 27,20 m.p., situat În Municipiul

Botoşani

,Cartier George

Enescu, str. George Enescu, nr. 27, zona II;
22. Teren În suprafaţă de 19,00 m.p., situat În Municipiul Botoşani ,Cartier Centru,
Calea

Naţională,

nr. 79, zona 1;

Rezultatele inventarierii se vor Înregistra in contabilitate.
discuţie,

Pentru amplasamentele În

comisia a constatat:

-terenurile nu sunt revendicate conform legislatiei privind

măsuri

reparatorii

pentru bunuri preluate abuziv;
-terenurile nu fac obiectul litigiilor;
In aceste
împotrivă şi

condiţii,

comisia de inventariere, cu un numar de 6 voturi pentru, O voturi

O abţineri, decide sa

propună

compartimentelor de specialitate, promovarea

proiectului de hotărâre pentru inventarierea în domeniul privat al Municipiului Botoşani

Membrii Comisiei de inventariere:

Preşedinte- Viceprimar Marian Murariu

Membrii

- Dorin Palaghiu,

,

li
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Şef Birou cadastru
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-Ciobanu Ana Maria ,Birou cadastru
-Dieaconu

Răzvan Mihai,

-Artimon Gabriela,

Birou cad astru

Şef Serviciu Patrimoniu

- Gherase iulius Sebastian, Serviciu
Secretar,

- Daniliuc

Alin-Ionuţ,

Birou cadastru
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