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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea listei bunurilor concesionate către S.c. Urban Serv S.A.
prin contractul nr, I 25771 din 20 octombrie 2005 şi a actelor adiţionale ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea listei
bunurilor concesionate către S.c. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 1 25771 din 2005 şi a actelor
adiţionale ulterioare,
văzând solicitarea S.c. "URBAN SERY" S.A. Botoşani transmisă cu adresa înregistrată la nr.
5144/2017, raportul de specialitate comun al Direcţiei Edilitare şi Serviciului Patrimoniu, precum şi
rapoartele de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) Iit. c) şi d) şi alin. (5) IiI. a) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale contractului nr. 125771 din 2005
şi a actelor adiţionale ulterioare,
în temeiul art.45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200 1, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOT ĂRĂŞTE:
Art.l (1) Se aprobă diminuarea suprafeţei aferente obiectivului - Obor - cu 5800 mp.,
conform planşei anexă la prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează executivul Primăriei municipiului Botoşani să perfecteze actul
adiţional cu S.c. Urban Serv S.A., care va conţine datele tehnice şi financiare ale terenului precizat la
alin. (1).
(3) Terenul precizat la alin.(I) va fi administrat direct de Consiliul Local Botoşani, prin
structurile funcţionale ale Primăriei Municipiului Botoşani.
Art.2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate
Serv S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier, Mihail Gabriel

Botoşani,
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S.c. Urban

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana - Gina Georgescu

România

Primăria

Municipiului

Judeţul Botoşani

Botoşani

Municipiul Botoşani

cr: 3372882
Nr. j$!2uin 2Laugust 2017
Avizat Viceprimar,
Marian Murariu

Raport de specialitate

J1~

Ref.: diminuarea suprafeţei administrată de s.c Urban Serv s.a. , obiectiv Obor şi preluarea În
administrarea directă a consiliului local, În vederea Înfiinţări'l unui amplasament pentru depozitarea zăpezii.

Prin adresa 5144/2017, s.c. Urban Serv s.a., operatorul local al serviciului public de salubrizare,
necesitatea Înfiinţării unui amplasament pentru depozitarea zăpezii rezultată În urma
operaţiunilor specifice În sezonul rece.
Demersul societăţii este generat de comunicarea Administraţiei Naţionale Apele Române 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, În care se precizează următoarele:
- S.GA Botoşani nu este de acord cu depozitarea zăpezii in zona ocolitor Pacea;
- obligativitatea de a se identifica un alt amplasament, care poate fi utilizat numai după obţinerea
acordului S.GA Botoşani;

comunică

Condiţiile

pe care trebuie să le Îndeplinească amplasamentul sunt precizate prin Ordinul nr.82 din
2015 al A.N.R.S.C., al1.65 alin (1) şi (2). Practic, pe amplasament se va executa o platformă betonată şi
rigole de scurgere in pluvial. Pentru executarea lucrărilor, amplasamentul va fi preluat În administrarea
directă a consiliului local, iar la terminarea lucrărilor, va fi inclus În lista bunurilor administrate către s.c.
Urban Serv s.a, În cadrul serviciului de salubrizare.
Având in vedere faptul că sunt Îndeplinite prevederile legale incidente În materie, propunem
adoptarea hotărârii În forma prezentată.

Director Direcţia Edilitare,

Nicola~

Şef Serviciu patrim\u~M

Gabriela Artimon )

ţ;

-.

Consilier Juridic,
Gabriel Siminicean~
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URBAN SERV S.A.

zăpadă provenită din activitatea de deszăpezire
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Având În vedere că se doreşte o curăţire a zăpezii şi gheţii de pe carosabil şi trotuare~ ",,
şi transportarea gheţii şi zăpezii ;
~'"
Ţinând cont de interzicerile şi precizările - În legătură cu condiţiile În care este .u)-~~ 1:
permisă depozitarea gheţii şi zăpezii provenită din lucrările d~ curăţare a carosabilului şi
trotuarelor din Municipiul Botoşani, făcute de APELE ROMANE - Sistemul de
Ci ,
Gospodărire a Apelor Botoşani cu adresa nr. 389/20.01.2017 ;
"'l,V'
Il'P

Revenim la adresa noastră nr. 20111 13.02.2017, Înregistrată la Primăria Municipiului
Botoşani sub nr.4147 1 14.02.2017 ,şi solicităm să ne comunicaţi de urgenţă locurile
stabilite şi amenajate În scopul descărcării- depozitării zăpezii potrivit prevederilor
art.65 (1),(2) din Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localltăţllor,
aprobat de ANRSC cu Ordinul nr.82/2015 ; caz contrar, nu vom putea efectua .
operaţiunile privind colectarea şi transportarea zăpezii - gheţii de pe carosabil şi trotuare
pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale În condiţii de siguranţă În perioada
care urmează.

Cu toată

consideraţia,

Şef

Birou Tehnic,
sing. Angelic
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Spre stiinta
S,C, URBAN SERV SA BOTOSANI
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La adresa ovs. nr. 2330/19.01.201712016/RIC inregistrata la S.G.. IBotosani cu nr.
375/20.01.2017 prin care ati raspuns laadresa noastra nr. 325/19.01.2017 efentor la locurile
amenajata pentru depozitarea zapezii, va aducem la cunosti.ota ca nu su tel1l1 de acord cu
depozitarea zapezii in zona ocolitor Pacea (soseaua veche) intruca
sunt asigurate
conditiile de evitare a poluarii directe sau indirecte a surselor de apa, De I arnp asamen u
propus este srtuat In afara zonei de protectie a cursurilor de apa. eXI~curpOiUâ;;i
acestora prin scurgerea apel contammate rezultatliprln topirea zapezlfpin l~gola stradal?~
care
pa za ea IC ,in intermediuL.
r
I e renun existen e. apa
9 eata co ectata de pe principalele a ere de circulatie
poate fi contaminata cu poluantl foarte nccivi proveniti de la substantele /sCliutiile aplicate
pentru dezghet, materialul antiderapant, scurgeri de hidrocarburi (ulei. comrustibil), noxe de
esapament, etc.
In conseciinta, se interzice depozitarea zapezli in zona ocolitor Pacea (soseaua
veche; va punem In vedere sa identificati alt amplasament, amel1ajatcor PUlnzatOr;--astfei'
incat sa fie asigurate conditiile e evi are a po uanrrnrecte-sau indirecte a su e10r de apa(se'
vor avea In vedere platfonne/spatii betonâte, cu panta de scurgere c tre reteaua de
canalizare cu descarcare in statia de epurare).
La stabilirea locurilor de de ezitare, aveti obil alia sa solicitati la S.(;A Botosani
un unct de vedere/aece t in b
us
utllitatiie existente, posibilitatile de colectare a apei contaminate etc.
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