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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞA]\'I
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului
Botoşani, amplasate în str. Ghe. Filipeseu nr. 1 şi str. Unirii nr. 6

privind aprobarea

vânzării

CO]\'SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞA]\'I,
analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugure! Flutur privind aprobarea vânzării
unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani din str. Ghe. Filipescu nr. 1.
parter şi str. Unirii nr. 6
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi Direcţiei Economice. procesele
verbale de negociere nr. 18088 din 02.08.2017 şil8089 din 02.08.2017. precum şi raportul de avizare
al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 114/31.05.2010. H.C.L. 195 din 30.06.2011.ale
dispoziţiilor arr. 36 alin. (2) lit.c) şi ale alin. (5) lit.b), precum şi ale art. 121 alin. (2) coraborate cu
cele ale al1.123 alin.(3) din Lcgea nr. 215/2001. republicată. cu modificările şi completări le ulterioare,
în temeiul 311. 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 completări le
ulterioare.
HOTĂRĂşTE:

Art. 1 (1) Se insuşesc rezultatele procesului verbal de negociere nr. 18088 din 02.08.2017 încheiat
cu dna Ciobanu Anişoara in vederea vânzării terenului proprietate privată a municipiului Botoşani. în
suprafaţă de 25 mp. amplasat În str. Ghe. Filipescu nr. l. parter.
(2) Se insuşesc rezultatele procesului verbal de negociere nr. 18089 din 02.08.2017 încheiat cu
d-nii Vatavu Marius Florin şi Palaghia Vasile. în vederea vânzării terenului proprietate privată a
municipiului Botoşani. in suprafaţă de 65.66 mp. amplasat în str.Unirii nr. 6.
Art.2 (1) Se aprobă vânzarea terenului precizat la art.1 alin. (1). către dna Ciobanu Anişoara, la
preţul de 24.000.00 lei.
(2) Se aproba vânzarea terenului precizat la art.1 alin. (2), către d-nii Vatavu Marius Florin şi
Palaghia Vasile. Ia preţul de 95.207.00 lei. Vânzarea se va face cu plata în rate, astfel: un avans de
30% din valoarea terenului la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, iar diferenţa va fi
achitată în rate lunare egale pe o perioadă dc trei ani, cu o dobândă anuală de 10%.
(3 l'Foate cheltuielile aferente operaţiunii dc vânzare - cumpărare sunt în sarcina
cumpărătorilor.

Art.3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua
dueere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,

Consilier, Mihail Gabriel

Botoşani,

Nr.

31 august 2017

măsuri

Contrasemnează,
Tanasă

Secretar, Oana Gina Georgescu

dc

Prinl~ria

Municipiului Botoşani
Nr./JfI,l-din l4:.,Pj'2017

Avizat,
Viceprimar
Marlan Murariu

Raport de specialitate

Proiectul de hotărâre supus atenţiei Consiliului Local propune însuşirea proceselor verbale de
negociere şi aprobarea vânzării unor terenuri aflate îl! proprietatea privată a municipiului Botoşani,
situate în str. Ghe. Filipescu m. Lsc. B, ap. 1, parter, respectiv str. Unirii nr. 6.

1. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 40 din 12 februarie 2015 s-a
aprobat) în principiu, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în str.
Gheorghe Filipescu nr. 1, se. B, ap. 1, către Ciobanu Anişoara, titulara contractului de concesiune nr.
3722/04.07.2008

Conform Procesului verbal nr. 18088/02.08.2017 preţul de vânzare a terenului in suprafaţă de
25 mp, negociat între cele două părţi este în sumă de 24.000 Ici. (960 leii mp.).

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 148 din 29.06.2017 s-a
aprobat. în principiu. vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 65.66 rnp din str.
Unirii nr 6, către Vatavu Marius Florin şi Palaghia Vasile, titularii actului adiţional nr. 4784 din
10.03.2016 la contractul de concesiune nr. 2674 din 28.10.2003 şi actul adiţional nr. 4550 din
09.04.2014.
Conform Procesului verbal nr. 18089 din 02.08.2017 preţul de vânzare a terenului în
suprafaţă de 65,66 mp, negociat intre părţi este în sumă de 95.207,00 lei (1450 leii mp.)iar plata se
va face în rate lunare egale, eşalonate pe o durată de trei ani, cu un avans de 30% la data semnării
contractului. iar dobânda va ti de 10% pe an .
Costurile ocazionale de perfectarea contractelor de vânzare. vor fi suportate de cumpărători .
Având în vedere cele precizate. propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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Primăria

România

Municipiului
ăotoş an!

Municipiul Botusani

Judeţul BolOŞUTII

CF: 3372882

Nr,(~din :<'ll

2017

Serviciul Patrimoniu

Comisia de negociere pentru vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului

Proces verbal Încheiat

astăzi 0'<. of .zo I r:

În şedinţa de negociere pentru vânzarea terenului amplasat În mun. Botoşani,
str. Unirii nr. 6

La şedinţă participă preşedintele, membrii şi secretarul comisiei de negociere, constituită prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 24 august 2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 31 moi
2010, Referat nr. 17760 din 31.07.2017
şi

Vatavu Marius Florin,
Palaghia Vasile

Obiectul negocierii îl constituie vânzarea terenului proprietatea municipiului Botoşani situat În
municipiul Botoşani, str. Unirii nr. 6, În suprafaţă de 65,66 mp, concesionat de către Vatavu Marius Florin
şi Palaghia Vasile conform Actului adiţional nr. 4784 din 10.03.2016 la Contractul de concesiune nr.2674
din 28.10.2003 şi act adiţional nr. 4550 din 09.04.2014.
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România
Judetul Botoşani
Municipiul Botosani

Primăria

Muncipiulul
Botcaanl

CF: 3372882

Urmare negocierii
Alte

părţile convin ca vânzarea terenului să se facă la preţul de II;stJid'llr '

menţiuni:

Prezentul Proces verbal va fi supus

Procesul verbal s-a Încheiat În

două

Comisia de negociere:

Preşedinte: Primar, Cătălin Mugurel Flut

aprobării

Consiliului local.

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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Membri: Marian Murariu - Viceprimar
Tanasă Mihail Gabriel· consilier local
Octav Pau!- consilier local
,
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Amos Andrei· consilier local
/~~
Geanina Buimagă • şef Serviciul Buget Fin.a~~e
Gabriela Artirnon- şef Serviciul patrimoni'!/i~ '\
Secretar: Daniela

Dumitraş - funcţionar Serviciul Patrimoniu
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România

Prtrnărla

Municipiulut

Judeţul Botuşuni

Bctc sanl

Municipiui Botoşuru

CF: 3372882

Serviciul Patrimoniu

Comisia de negociere pentru vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului

Proces verbal Încheiat

astăzi@.of20/(1

În şedinţa de negociere pentru vânzarea terenului amplasat În mun. Botoşani,
str. Ghe. Filipescu nr. 1

La

şedinţă participă preşedintele,

membrii

şi

secretarul comisiei de negociere,

constituită

prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 24 august 2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 31 ma!

2010, Referat nr. 17878 din 0108.2017
şi

CIOBANU

ANIŞOARA

Obiectul negocierii ÎI constituie vânzarea terenului proprietatea rnunlcipiului Botoşani situat în
municipiul Botoşani, str. Ghe. Filipescu nr. 1, parter, În suprafaţă de 25 mp, concesionat de Ciobanu
Anişoara conform Contractului de concesiune nr. 3722 din 04.07.2008.
Comisia stabileşte preţul de pornire la negociere de
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România

Primaria
Municipiului

Judeţul Botoşani
Municipiul Botoşuni

Botoşani

CF: 3372882

Urmare negocierii
Alte

părţile convin ca vânzarea terenului să se facă la preţul de 9,60,fliuyJ,

menţiuni:

Prezentul Proces verbal va f supus

2:

aprobării

Consiliului local.

z

Procesul verbal s-a Încheiat În

două

Comisia de negociere:

Preşedinte: Primar, Cătălin Mugurel Flut
Membri: Marian Murariu • Viceprimar
Tanasă

exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
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Ciobanu

Anişoara

\

Mihail Gabriel· consilier loc~~ /
Octav Paul - consilier local5~V"-Amos Andrei· consilier local
Geanina Bulmagă - şef Serviciul Buget Finâ ţeof,,' V
Gabrieia Artimon- şef Serviciui Patrimoniu

~'

U

Secretar: Daniela

Dumitraş - funcţionar Serviciul patrima~i{ţ'Y-Z7

T +4 (O) 231 502200 I F: +4 (O) 231 531 595
W' www.cnmanebt.ro I E: primaria@primariabLro

Pia a Revotuoiel nr. 1,710236, BctoIani. ROMÂNIA
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CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr. 3722/04.07.2008.
~-,-j>fkţile cQ!ltra,,-tanţ'1

Consiliul Local al municipiu.u! Botoşani, persoană juridică de drept public,
cu sediul In strada Postei nr.2 , reprezentat prin domnul Primar Catalin
Mugurel Flutur, domnul Director Economic Valerian Sănduc , în calitate ele

concedent
Şi

CIOBANU

ANIŞOARA

Persoană

fizica conform C.l. seri" X.T. n r. 336706, C.N.P. 271022CiOT1311
având dorniciliul în Botoşani, str.Gheorghe Filipescu n1'.1, se.B, ap.J
'j n temeiul : Legiî Adminis tr atici Pu blîce Locale ne. 215/20[1 1. Lcci i
nr.50/1991
repubhcată,
modificata
şi
completată
prin
Lege"
nr.
~53/2001 , Hot.âr âr ii Consiliului Local nr. 192/12.05.200g.
_ll-.,Ob!'12tul <;ontractului de concesiune
APT. l
teren
(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bu n
amplasat în sir. Gheorghe Filipe seu nr.l, sC.R, ap.I , In suprn[8ţ~1 lot:-d{t de
2.5,00 rnp .
(2) Obiectivele concedentului sunt: extindere apartament cu clcsr iuaua
locuiuta .

__ !II.--'f~r/l1.enu I
ART. 2
(1) Durata concesîunîî esle începănd de la data de 1O.06.200g, pc cl urat a ele
existentă a construcţiei.
JV·_3.§4event~

ART.3
Rec\evenţa este de 2'7,25 leî/mp/an, pentru suprafata de 25,00 rnp. le,
nivelul anului 200g
Redevenţa V8 fi indexată anual funcţie de rata inflatiei in regi srrata in dl1u1
precedent, la 01 ianuarie a fiecărui an .

1"_ Plata

rede~

ART.4
Plata rcdevcnte; se va face în numerar la Directia de Impozite şi Taxe LocaJc
~;Rll
prin virament, în
contul Primăriei Municipiului
Botoşani
nr
I<05:JTREZ 1 I 621300205X.XXXX, deschis la Trezurcria MUlJlL' ipi ulu i Bot 0'2" Il i
Neplata redevcntei sau executarea cu întârziere a acestei obliga~)i coriducc
la perceperea de majorări şi penlităti În cuan tu mul prevăzut de Icgisl;:Jtl,-\ m
vigoare.
Redevenţa incepand cu anul 2009. va fi achitată în dOUc1 rare c.;su1c, dupa

curn urmează
rata [- până la 31 manie;
- rata a II-a până la 30 septembrie .

Redevcnţa pentru perioada 10.06.2008-31.12.2008, va fi achi lat"
data de 30.07.2008.

Drepturile

pilm\ la

părtilor

Drepturile concesionani.lui
ART.5

[1) Concesionarul are dreptul de a exploata în rnod direct, pe riscul si pe
raspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului ele
conce srune.
(2) Concesionarul are dreptul dc a folosi şi de a culege Fructele bunurilur
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite cit.'
părţi prin contractul de concesiunc.
Drepiuri!e concedentului
ART.6

(1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionatc, ve nfic ând
respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2J Verificarea se va efectua numai cu not ifica rea pn:aJnbilfl a
concesioriarului.
(3) Concedentul are dreptul să modifice in mod unilateral p\lrtea
reglementară a contractului de corice si une. din motive exce pj iouale lr-ga tc ele
interesul naţional sau local.

VII. Obligatiile

părtilor

- clauze stabilite în conditiile caietutu.Lde

~rcini
Obligaţiile concesionanil1ll

ART 7
(I) Concesionwul este obligat să asigure exploatarea eficace În regim de
continuitate şi de pennanenţă a bunurilor ce fac obiectul conccsiu nii. potrivit
obiectivelor stabilite de către concedent.
(2) Coric es ioria rtj l este obligat să exploateze în rnod direct bunurile care fac
obiectul coricesiunii.
(3) Conccsionarul nu poate subconcesiona terenul ce Iace obu-ct ul
concc si unii . Concesionarul poute subconcesiona bunul ce face O'L)](..'clul

concesiu nii.
(41 Concesionarul este obligat să plătească redcven ta.
(5) Conce sionarul este obligat să respecte condiţiile impusc de uat u ru
bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, m at.criale CII ,Tgini
special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mecliu lur. prolecţia
mu ncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniu lui etc.),
(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajuugere la u-nncu.
ccnccsionarul este obligat sa restituie concedernului, în deplina proprierate.
bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data incheierii contraciuhn de
concE'siune, concesionanjl este obligat să depună, cu titlu. de qctruruie. U SlilIlCI
de 205,00 RON reprezentând o cotă-parte din suma dntoratc{ cOrLcedeJltl/{lil CII
titlu de redeuenţă pentru primul aii de actiuitate.
(8) Coricesionnru! este obligat sa continue exploatarea bun ului În noilr
condiţii stabilite de concedcnt , în rnod unilateral, potrivit .nt, I alin. (3) din
prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea accst ui.i.
(9) Concesionarul are obligaţia de a înregistra contractul de conr-csiun« n i
registrele de publicitate imobiliară, sau în Cartea Funciara. în termen de JO ele'
zile calendaristice de la data încheierii Toate Iorrnalită tilc şi che-Ir uic.jlc -.unr
in sarcina concesionarulul
J

(J O) Alte clauze.
Obligaţiile concedentului

ART.8
(1) Conceclentul este obligat să nu il tulbure pe concesionar iu exerciţiul
drepturilor rezultate din prezerit u. contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de
concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres ele lege.
(3) ConcedentuJ este obligat să notifice conccsionarului aparitia or-caror
uuprcjurări de natură să aducă atingere drepturilor corice sionarulu i

. VIII. ~ncetarea contractului de concesiune
ART.9
(1) Prezen tul contract de concesiune Inceteaza În următoare si lua ţii:
al la expirarea duratei stabilite în contractul ele concesiune;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin dcu untnrea
unilaterală de către concedent. cu plata unei despăgubiri Juste şi prea labile 111
sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competenta instanta ele judccat.i:
el În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de c:Z1.LrE" conce sion.ir. pnn
reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în ">:J1Tlncl
concesioriarulu]:
d) în cazul nerespectării obligaţiilor con iractua le de către concerlclli. prin
reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcni..
concedentului;
el la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majora. a bunului concesionat sau in
cazul impo sibili tătii obiective a concesionarului de a-l exploata. pnn
ren un ţare. fără plata unei despăgubiri;
f] alte cauze de încetare a contractului de concesiune, Iara a aduce d\ill,r~E"H:'
cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
IX. Clauze contractuale referitoare la
de mediu Între concedent şi concesionar
ART. 10
Concesionarul raspunde integral de
legislaţia de mediu în vigoare,

împărtirea respqrr-Şfl./Jili1<itilo.r

respectarea

condiţiilor

impuse de

X. Răspunderea contractualg
ART. Il
Nerespectarea de către părţile coniract antc a obligaţiilor cuprinse H~
prezentul contract de concesiune atrage raspunderea con tract uala Ci part ir in
culpă .

..._!fI. Litiqjj
ART. 12
(1) Soluţionarea litigii lor ele orice fel ce decurg din executarea pr,"zElll11illi
contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor
" l j ] ] I ' · l l i 1"
,_JciUJiyt~~'i;r;lLi_\/ LJl :)~)_"*LLQQ:::L cu modificările ulterioare.
(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, partile pot stipula 111 cont n« t ul
de concesiune clauze compromisorii.

XIII. DefiniJii
ART. ]4
(1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de couccsiur.e, se
înţelege o imprejurare externă cu caracter excepţional. Iara relatie cu lUCI ui
i\

. .' ,C<,);J
_\.:-'0-·

\

\.
1

care a provocat dauna sau cu înS'llşirile sale nat nrale. absolut irl\illCibil~1 si
absolut imprevizibila.
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au
condus la producerea prejudiciului şi care nu implica vinovăţia paznicului
juridic, dar care nu întrunesc caracteri st icile forţei majore.
Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în J exemplare.

Concedent,
Consiliul Local al Municipiului

C" '-- ~

Primar,
Catalin Mugurel

Botoşani

Ffît~,u7-7

,.-

Director Economic,

.\ 

::;'::~:;);v~)f<

Concesionar,

!..',:':~~;ljl"
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CIOBANU ANIŞOARA
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CezarPuiu
Vizat Consilier Juridic,
Compartiment Control

,FI

0-,-

.' /,' ;

<k~Lv~

Fin~nciar preventiv, ,.,
\'

Vizat Birou Cadastru

,I..:y~

Întocmit, Gabriela Artimon

~
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_

Incheiat

astăzi,
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R,OMÂ<NIA
JUDETlIJL BOTOŞANI

MUNICIPI~L

BOTOŞANI

Piaţa Revoiuţiel

Flsc~I.~33?288.2

nr. 1 CO!d Postal -710236 Cod
. _.
31.51 .712 I 0231 .531.595 I site: Vl'/ffl.prtmariabUo e-millt..flnmăna@prlmaqabUo

. ~:t ~diti(~n~]
~

.

r. 4784 din 10,013.2016
la contractul de concesiune nr. 2674 din 28.10.2003
şi act diţional nr,4550 dinI09.04.2014

1

ij

Încheiat intre,
Unitatea Administr tiv Teritorială MLlnicipiul Botoşani, cu sediul În Botoşani,
Piata Revolutiei r.r.t, ju etul Botoşani, cod de inregistrare fiscală 3372882, prin
reprezentanţii 'legali: Vice ri;r,ar-Marius Buliga, lucrând in baza Dispozitiei Pr.marulu:
nr.1524 din 22.09.2014,
odiflcată prin Disp(niţia Primarului nr.1640 din 30.09.2014 ŞI
Director Executiv Econo ic-Geanina Bulmaqă, lucrând in baza Dispoziţiei PrimaruluI
nr.141? ,..in ')~.n8 :;>n1". ''1 alltate de concedent
ţ;1

VA AVU MARIUS-Fl.clRIN

şi

PALAGHIA VASILE

Persoane fizice, cu omiciliul in municipiul Botoşani, Aleea Maxim Gorki nr.14 sC.S.
ap12, judeţul Botoşani,
entificat cu C.I. seria XT nr.372110 CNF' 1731028070057,
respectiv strada Havuzuui nr.14, identificat cu C.l. seria XT nr.585149
CNP
1670226070038, În calitat de concesionar. i
,

in temeiul : Legii nr. 215 din 2001, art. 35 din Legea 50/1991, republicată ŞI
prin Legea nr. 453/2001, H.C.L nr. 323 din 31.07.2007, Contract de vânzare
autentificat sub nr.401 di 22.01.2016, precum şi sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin
contractul menţionat.
completată

Prezentul act ad ional
anterior după cum ur ează:

•
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documentului precizat

I

ce decurg din contractul de concesiune şi actul
la Rusu Dănuţ călre Vatavu Marius-Florin şi Palaghia Vasile,
12 pentru fiecare, Îrlcepând cu data de 22.01.2016.
10.03.2016, contorrn Notei de Negociere nr.6798 din 10.032016,
iim lan pentru suprafaţa concesionată de 65,66 rnp, teren situat
ipiul Botoşani. Plata redevenţei se va face anual, in două rate

Art.1. Se transmit dreptu i1e

fl

ccnsemneaeă-modtftcarea

şi obligaţiile

adiţional sus menţionate d
În cotepărţi egale de câte
Art.2. lncepând cu data d
rede'lenţa va fi de 29,91 I
in strada Unirii nr. , rnuru
egale, astfel:
- rata l-a, până la 3
- rata a il-a, până I 30 septembrie.
Redevenţa se va achita În numerar la Otrecţiade Impozite şi Taxe Locale, sau prin v.rament
În contul Primăriei Muni ipiului Botoşani I1r,R053TREZ11621 A300530XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Ba oşani..
'
Art.3. In caz de instrăl are a constructiei dreptul de concesiune se transferă către
dobânditor.
,
ArtA. Concesionarul are bligaţia ca, in termen de (cel mult) 90 ele ziie de ia data incheiel'ii
actului adiţional să prezint dovada constituirii unui depozit cu titlu de garanţie, reprezentând

,

ROMÂ'NIA
JUDET'UL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Tel/.Fax:

O cotă din redevenţa da rată pe un an di? zile, pentru suma de 590 lei. Ia nivelul
anului 2016. Atât din acea ă sumă cât şi din dobănzlle aferente depozitului vcr fi prelevate
fără acordul concesicnar lui, penalităţile şi; sumele datorate concedentu'ui in cazul
neachitării unei rate. În ac astă situatie conceslonarut se obligă ca În termen de 30 de zile
să-şi reconstituie depozitul e garan\l~ În cuantum de 50 ~/o, din nivelul mdevenţei datorate
pentru anul în care :,-a mod ficat depozitul consljituit iniţial. In caz contrar, concedentul poate
rezilia contractul de cene iune fără acordulconcesionarulul, urmându-se procedura de
executare silită În conformit te cu prevederile legislaţiei În vigoare.
Art.5. Începând cu anul 017 redevenţa vai fi indexată anual funcţie de rata inflaţel
înregistrată faţă de anul pr eden!. Modificările Ilegislative cu privire la obligaţiile de plată ce
revin concesienaruiui, inclu iva modului de actuatlzare a redevenţei intervenite pe parcursul
derulăril contractului de con esiune, vor opera de drept fără a cere acordul concesionarului
Se vor avea În vedere În acest sens inclusiv hotărâriie Consiliului Local al municipiului

'1

11
11
1)

Botoşani.

Ărt.6. Concesionarul are
biigaţla de a înreqlstra contractul În reqistrele de publicua:e
Imobiliară sau În Cartea fu clară, în termen de; 30 zile calendaristice de la data închmerii
Toate formalităţile şi cheltui Ilie sunt În sarcina COlncesionarului.
Art.r. Toate celelalte prev deri contractuale rămân operante În condiţiile asumate prin
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MUNICIPIUL
BOTOŞANI
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Act aditional
,
.

.

Nr. 4550 din 9. 04.2014
la contractul de concesiune nr. 2674 din 28.10.2003

Încheiat Între,

Consiliul Local al Municipiului Botoşani , ca persoană juridică de drept public.
avănd sediul în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.l, reprezentată prin domnul Primar Ovidiu
Iulian Portariuc, domnul Director Economic Valerian Sănduc
Şi

RUSU DĂNUŢ

Persoană fizică conform C.l. seria X.T. nr. 449080, CNP 1550812070057, C'.:
domiciliul în Botoşani, str. Ştefan Luchian nr. 28, se. B, ap. 12, în calitate de ccncesion.ir
În temeiul Legii nr. 215 din 2001, art. 35 din Legea 50/1991, rcpublicată se
completată prin Legea nr. 453/2001, H.C.L nr. 323 din 31.07.2007, notei de negociere 11!
9283 din 4.04.2014 şi sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin con tractul mentionat.

Prezentul act adiţional
anterior după cum urmează:

consemnează

modificarea

documentului

precizat

Art.1. Se transmit drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul de concesiune amintit mal
sus, d.e la s.c DAN RUS COM S.R.L. către RUSU DANUŢ Începând cu data de 21.02.2014
Incepând cu data de 4.04.2014 conform notei de negociere nr. 9283 din 4.04.2014, redeventa
va fi de 29,77 lei/mp/an,(prestări servicii) pentru suprafaţa de 65,66 mp, teren situat În sir Unirii ne 6
Redevenţa pentru anul 2014, se va achita În două rate egale astfel:
până la 30 aprilie;
până la 30 septembrie
Începând cu anul 2015 plata redevenţei se va face În două rate egale astfel:
până la 31 martie; până la 30 septembrie;
Redevenţa se va achita În numerar la Direcţia de Impozite şi Taxe locale, sau prin wament În contu:
Primăriei Municipiului Botoşani, nr. R053TREZ11621300205XXXXX, deschis ia Trezorc-:a
Municipiului Botoşani.
Art.2.Construcţiile edificate pe terenul concesionat, conform autorizaţiei de construire. Se:1:
proprietatea concesionarului şi nu constituie bunuri de retur, la Încetarea din orice cauză a
contractului de concesiune, se va restitui doar terenul liber de orice sarcin' investitia rămânând 1ro
proprietatea dobânditorului acesteia.
Art.3. În caz de înstrăinare a construcţiei dreptul de concesiune se transferă câtre dobăno.:c.
ArtA. Concesionarul are obligaţia ca, În termen de cel mult 90 de zile de la data lncheien
actului adiţional sa prezinte dovada constituirii unui depozit cu titlu de garanţie, reprezentând o cotă
din redevenţa datorată pe un al1 de zile, pentru suma de 590 lei la nivelul anului 2014
Atât din această sumă cât şi din dobânzile aferente depozitului vor fi prelevate fără acorc..'
concesionarului, penaiităţile şi sumele datorate concedentului conform actului aditional. 1n caz..l
neachitării unei rate.
În această situaţie concesionarul se obligă ca În termen de 30 de zile să-şi reconstuur
depozitul de garanţie În cuantum ~e 50 %, din nivelul redevenţei datorate pentru anul În care s·a
modific::!! depozitul constituit iniţial. In caz contrar, concedentul poate rezilia contractul de corcesiune
Pag. 1 din 2
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fără

acordul concesionarului, urmându-se procedura de executare silită În conformitate CLi
prevederile legislatiei În vigoare.
Art.5. Începănd cu anul 2015 redevenţa va fi indexată anual funcţie de rata inflatiei
Înregistrată faţă de anul precedent. Modificările legislative cu privire la obligaţiile de plată ce revin
concesionarului , inclusiv a modului de actualiza re a redevenţei intervenite pe parcursul derularu
contractului de concesiune, vor opera de drept fără a cere acordui concesionarului ' Se vor avea În
vedere În acest sens inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoşani.
Art.6. Concesionarul are obligaţia de a înregistra contractul în registrele de publicitate
imobiliară, sau în Cartea funciară, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii Toate
formalităţile şi cheltuielile sunt În sarcina concesionarului.
Art.7. Toate celelalte prevederi contractuale rămân operante în condiţiile asumate pnr
contract.

Consiliul Local al Municipiului

Botoşani
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C, tltract de concesiune
Nr. 2674 din. 2'8.10.2003

Ilel

Ir

Capitolul 1 .
ll
'

.Inu

illt

l'

1

Pă,.t:i1e

c

tractante

Conc.edent: Con iul Local al Municipiului Botoşani, persoanăjuridică de
drept public, eu sediul in ·aţa Revoluţiei nr.1,i reprezentat prin domnul Primar - Flonn
Simion Eqner, domnul Vi ector Economic - Vi1I'rrian Sănduc şi domnul Cezar Puiu. - Şef
Serviciu Pa..+rimoniu.
i

Conce sion ar :
Cu personalitate j
J07/190 /1995, cod fise
nr.28 b, bl. 118, ap.12, r

• DANRUS COM S.R.L
ridică,

conform Certificat Registrul Comerţului
7313420, cu sediul în Botoşani, strada Ştefan Luchian
prezentată prin domnul Dan Rusu - administrator.

Capitolul Il. Le, slatia incidentă în materie
> Legea Administra ei Publice Locale n[l215 din 2001.
;.. Legea nr. 50 din 1 91, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.
453/2001
> Hotărărea Consili lui Local nr. 183/31.08.2000
,. Hotărărea Consili lui Local nr. 94/1 '999

tI

Ij

·1,i ~

ti

Ccwitolul IlL Obiectul
Art.1 Obil!ctul co
Obiectul contrac
fn strada Unirii nr.6 (Jos
Art.2 Durata ca
Durata concesiu
28.10.2003.
A rt. 3 Prevederi
(1) Destinaţia bu

oncesiunii durataconcesiunii. prevederi general,!
cesiunii
.
ui de concesiune este exploatarea bunului - teren. amplasat
8), fn suprafaţă dei 65,66 mp - cotă iridiuizâ.
esiunii
i
. este durata existentei construcţiei, începând cu data de
enerale
lui: Spaţiu eu des1naţia prestări seruicii - reparaţii

încălţăminte.

Nerespectarea pre ederilor punctului (~) al prezentului articol dă dreptul
coricedentului să rezilie unilateral contractul şi să perceapă daune materiale în
cuantumul prevăzut de 1 ge.
(2) Contractul poa e fi prezentat oricaror instituţii, persoane juridice sau fizice C<Le
se adresează în mod afic
uneia din părţi, dacă motivul este bine întemeiat. Decizia în
aceste cazuri se adoptă f ă consultarea celeilalte părţi sernnatare a contractului, de
persoanele abilitate.
(3) Relatiile contr tuale dintre concedpn_t şi concesionar se bazează pe
principiul echilibrului fi
ciar al concesiunii. In consecinţă, concesionarul nu va fi
obligat să suporte creşte ea sarcinilor legate \de execuţia obligaţiilor sale, îl' cazul In
care această creştere re ltă în urma:
unei acţiuni sa măsuri dispuse <Jeio autoritate publică
unui caz de fo ă majoră sau caz fortuit.

I

I
(4) Schimb rea naturii juridice i,l obiectului concesiunn nu atrage nici o
răspundere din p
ea cor.cedentului .,

I

•1
I

~ritolul

. Redeven

Art.4. Re evenţa st~bilită confo:m H.C.L ':1'.94/24.06.1999 este de 122.475
Iei/mp/an, Ia niv luI anului 2003 ŞI de 119.1661el/mp/an, ,a nivelul anu.ui 200~.
Redevenţa atorată pentru peri,\ada 28.10.2003 _. 31.12.2003, în cuantum de
1.432.085 lei, 'va achitam până la data de 01.02.2004.
Totodată c nceslonarul are obligaţia de a achita şi taxa teren pentru terenul
concesionat la ac leaşi termene ea pentru redevenţă.
Art.5 Rede enta pentru anii următori va fi actualizată conform evoUţiei
cursului leu - dol (stabilit de BNF: ÎJ,1 ziua de 31 decembrie a fiecărui an), la 1
ianuarie a fiecăru an, Modificările legislative cu privire la obligaţiile de plată ce revin
concesionarului, clusiv a modului d~ actualizare a redeventei, intervenite pe
parcursul derulă . contractului de concesiune, vor opera de drept fără a cere acordul
concesionaruJui . Se vor avea In vedere In aeest sens inclusiv hotărările Consiliul:.Jl
Local al municipi lui Botoşani,
I
Ant.6. Pla
redevenţei începănd cu anul 2004, se va face trimestrial, in 4
( pcitru ) rate eg
,astfel:
i
Rata 1- ână la 15 martie; i
Rata a -a până la 15 iunie;
Rata a II-a până la 15 septrmbrie;
Rata a V-a până la 15 noiembrie.
Art. 7. PI
redevenţei se va fl~ce în numerar la Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale, sau prin lrarnent In contul Primăriei Municipiului Botoşani,
nr.2122020733 882 deschis la Tre;foreria Municipiului Botoşani.
Art.8. (1) . cazu: în care concesionarul sollcită în scris concedentului să 1 se
comunice date p 'vind obligaţiile financiare, acesta are obligaţia de a raspunde in
termen de 7 zile e la data inregistrăr~i adresei. Nu se pot reţine in sarcina
concedentului 1'- punderi privind comunicarea de date privind obligaţiile financiare
atât timp cat nu exista: o solicitare scrisă din partea concesionaru.ui.
(2) in caz in care concesionan.l nu respectă obligaţiile consemnate la art. 4.
5,6,7 8 sau le execută cuintărziere, concederrtul va percepe majorari şi
penali ţi în C'Jantumul prevăzut de legf slaţia in vigoare.
Art.9. Co cesionarul are obligaţia ca la data încheierii prezentului contract de
concesiune să p zinte dovada consti~uÎ1ii Ia Raiffeisen Bank a unui depozit cu titlu de
garan ţie repreze tănd o cotă parte dih redeven ţa datorată pe un an de zile, în
conformitate cu revederile Legii nr.219/l998 privind regimul concesiun.lor. DenU-J
suma de 3.370, 00 lei, la nivelul anului 2003,
.
Atât din a eastă sumă cât şi d,ir: dobânzile aferente depozitului vor fi prclevate
fără acordul con esionarului, penalităţile şi sumele datorate concedentuiui conform
contractului de oncesiune, in cazul neachitării a două r are consecutive, din cori:u.
special pentru c nstituirea garantiei lnr. 3828068.
in aceast situaţie concesionarul se obligă ca In termen de 30 zile să-şi
reconstituie dep zitul de garanţie in cuantum de minim 50% din nivelul redeventei
datorate pentru
ul în care s-a modificat depozitul initial.
in caz co trar, concedentulpoa:e rezilia contractul de concesiune fără acordul
concesionarutui, urmăndu-se procedura de executare silită in conjormitate cu
prevederile legis atiei in vigoare.
C'2l"!tolu V. Vre
riIe -rtilor
Art 10.
'FtunZe concesioTlarului
(1) Conce ionarul are dreptul ~e a exploata. In mod direct, pe riscul şi
răspunderea sa. b
urile, activităţile sau serviciile publice care fac obiectul contractului.
,

,

,

11

JJ
'III

. ..1

!

are dre tul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care
potrivi naturii şi obi~ctivel,~r stabilite d~ părţi princontract .
fac obiectul conceSlun11'are dre tul de a incheia contracte cu terţi pentru asrgura-ca ŞI
(3jConcesiona.rt:! bunuril 1', activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul
valorificarea exploatăJ11de ra ac stora drepturile dobândire prin contractul de
conceslunii, fără a tJ"a.J1'"
concesiune.
1 are dr tul de a solicita incetarea relatiilor contn;-ctua.l~
(4) Concesio~aflJpst sen , se va adresa in mod oficial concedentul~l, unnand ca
Cv
inainte ~e tenn~n, In a solicit .. şi să inştiinţeze in ~cri~ asupra d.eClZJel.l1:1ate .. In .
acesta sa decidă asupra ntul u i concesionarul are obligatia de a-şi mdephm obligatiile
cazul acceptului conced~:nă in omentul in care va preda pe bază de proces verbal
a
contractuale asuma te 17 . In c ul in care concedentul nu este de acord,
bunurile libere de sarelI1ţJl:a să. ' îndeplinească in continuare, in mod prompt şi efectiv,
concesionarul are obil'gSl,sumat,
obligaţiile contractuals' ;~le con edentului
Art. 11. Dreptu tractulu de concesiune, concedentul are dreptul sa verifice
(11Pe durata co I1 . sumat de concesionar.
.
respectarea obligaţiilor .3 a face urnai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu
(2; Verificarea se ,v se ef ctuează de organele 'de control abilitate.
excepţia cazurilor in caJ entraC lui de concesiune prin ajungere la termen,
(31 La incetarea ~osă m 'este intenţia de a dobândi bun.uri ce pot fi preluate,
concedemul are drept1l ontra lui de vânzare· cumpărare, Părţile vor stabili un
'şi să solicite incheierea Ct ul să le obligat să işi exercite dreptul de opţiune, SUb
tennen in care concedeJ'l
'
sancţiunea decăderii.
,oate
diiica in mod unilateral contractul de concesiune, cu
(4) Concederirul f nces narului, din motivel excepţionale legate de interesul
notificarea prealabilă a /~az, 1. cazul in care modi*area unilaterală ii aduce un
national sau local, dUPS1 I are eptul să primeascălîn mod corespunzător şi prompt o
Ll
,preJudicIU, concesionar efecti . In caz de dezacord între semnatarU contractului cu
despăgubire adecvată $J birii, a easta va fi stabilită de instanţa judecătorească·
privire la suma despăgtJ:"ord n poate, in mCI un caz, să permită concesionarului să se
cornpetcntă. Acest dez Ci '; contr ctuale.
sustragă obllgaţiilor sSllv e obli t să continue exploatarea bunului, desfăşurarea
..•C~ncesionaru] e~;erviCi lui in noile condiţii ~,\tabilite de concedent, fără a putea
acUv~ta~1 ori prestarea ~,ctului e concesrune.
I
sclic.ta mcetarea con tr'" t' ati le ărtilor
01> %
Capitolul r.;J' ~ile c
esionarului
Art.12, Ob1i.gaţtl are o ligatia să asigure exploatarea eficace, în regim de
(1) COnCeSI?na.J1.l., perm enţă a bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice
cor.t'nuf tat.e Ş'" contr ctului.
ce fac obiec t U \ are o ligaţia de a exploata direct obiectul ccncesiunii, fără a
(2) Concesiona.r-t.~esion in tot sau in parte obiectul concesiunii unei alte
putea subcoO'~
persoane.
"are o ligaţia de a respectai intocmai condiţiile impuse prin
(3) Concesion ar'vt' 'ni; exploatarea bunului,
contract ŞI'. caietul de 59.1"0
_, Cheltuiala sa toate acordurile şi
%e o• ligaţia de a obţine yo;;
J
.
(4) ConcesionarU j atia
vigoare privind obiectul concesiumi.
',-,'",
_ avizele ~re.:':?.zute de leg~ S are o ligaţia, in cazul in care in obiectul concesiunil de
,')
1") Cor.cesiona.J1.l."_tii, de a sollcita au torizaţia de construire şi de a incepe
-'\.',
'-::-'.",
."'r· tere:u~ pen:::-u cor:str1-l~en . I an de la data sernnării contractului.
;.~.••~·...'.:.'•·.o.••,::." execu\Jl~i~cr~mlor in te~O!1 trac ului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a
"
. ' ,~a incetarea.
sarei i in starea în care au fost primite pe bază de proces
:12~-~-::'--:-~ - preca DunU~te libere de
(2)C?nCesiona,rtJl

!

l

I

:~ţ;':'
~~~;j~"

.
nn
:,c

1[.

~{2~~>

. ..

,

verbal, dacă părţile n convin altfel. Mentiunile, îr; acest caz, se consemnează în
caie tul de sarcini,
(7) în cazul in are concesionarul n,u predă bunurile libere de sarcini, pe bază
de proces-verbal, obli aţiile de plată se mentin in continuare, iar concedentul are
dreptul de solicita da ne interese.
;
(8) La incetare contractului de conce siu ne din alte cauze decăt prin aJungere
de termen, excluzând forţa majoră sau ca,bul fortuit, concesionaruJ are obligatia să
asigure continuitate prestării stabilite, iL) condiţiile stipulate.
(91 Concesion ul are dreptul de a cesion a contractul, numai după acordul
scris ai concedentul . în acest caz, concedentul va stabili uniiateraJ noile c ond.iţi., le
va comunica in scris ărţilor interesate, iar perf'ectarea documentaţiei se va efectua
numai după ce se de une la sediul coricedentului acordul scris al concesionarulu: ŞI
persoanei care va pr ua concesiunea,
(10) În cazul î care conce sionarui.nu predă bunurile libere de sarcini, pe bază
de proces verbal, obi aţiile de plată se menţin în continuare, iar conceden:ul are
dreptul de a solicita aune interese.
.
(III La înceta ea contractului de conce siune din alte cauze decât pr.n ajur.gere
la termen, excluzăn forţa majoră sau cazul fortuit, conce sionarul are obligaţia să
asigure continuitate prestării stabilite, in condiţiile stipulate.
Art.la. Oblig ţiile concedentuW,i
(1) Concedent 1 este obligat să nu.îl tulbure pe concesionar in exerciţiul foiosle'"
ou n ulu].
:
(2) Concedent 1 nu are dreptul sâlrnodlfice unilateral contrac:ul de concesiune.

in

afară

de partea re
legate
(3! Conceden
impreju
Capito lu 1
Art.14, Prez

excepţionale

lernentară a contractului, şi in acest caz numai din motive
e interesul local sa~ naţional,
1 este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror
. de natură să aducă atingere drepturilor concesionarulu:
Încetarea conrn:zdtului de concesiunţ!
ntul contract de concesiune Încetează În următoarele

situaţii:

(1) La expirar a duratei stabilite il) contract, dacă părţile nu convin altfel.
[2) în cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea
unilaterală de către oncedent, cu platadespăgubirii juste Şl prealabile în sarc.na

conceden tulu i,
(31 În cazul n respectării obligatiilor contractuale de către conce sionar, pon
reziliere, cu plata d păgubirii adecvate in sarcir.a conce sionarului.
(4) In cazul n respectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prir:
reziliere, cu plata d spăgubirf adecvate in sarcina conce dentu.ui.
(5) La dispari 'a, dintr-o cauză de.forţă majoră, a bunului concesior.ar sac [re
cazul imposibiUtăţii biective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare fără
plata unei despăgu iri.
(6! h cazul i care interesul naţional sau local o impl;::e, prin ră scu-r.părarea
co nce siu nii, care se poate face nun-Lai prin act administrativ al organulu: care 2
aprobat coricesiona ea, la propunerea concedentu.ui: în acest caz se va îr.tocrr-: o
d.ocL~enc.a~:e tehni o-economică in care se 'v'a s~·.Jili pre ;u: răscurnpă-ar.: Î~, a':::::asiă
situat;e de incetare u se percep daune
(7) Alee caC1Z de incetare, fără. il aduce atingere cauzelor si cond.tiilcr
:-eglement.c.te de :eg
.
~

VID R nderea contre;ctuală
Art..15. Nere oe ctarea de către părţile cor.tractante a obl.gatnror C1...:on:;,se in

preze~tul

contract trage

răspunderea contractuală a

partii în culpa.

.

d

Cap. IX LitiqiH'1
Art.16. (1) Pentru solu ionarea litigiilor de .rice fel, se va recurge la
soluţionarea pe cale amiabilă.
I
(3) În cazul în dezacord I nu a fost soluticnat, competenta revine instanţei
judecătoreşti de dre t comun.
Cap.X Dispozitii obU torii
Art.17. Nerespectarea e către concesionar ia obligaţiilor prevăzute la punctul 1
an.3 şi art.? duce la reziliere de drept a contractului de concesiune fără îndeplinirea
ai tor fonnalitaţi şi dă dreptul oncedentului de a trece la executarea silită a
dispoziţiilor sus menţionate, f ă intervenţia instantelor judecătoreşti, fără somatie.
asupra bunurilor mobile şi im bile ale beneficiaru],I'Ui.
Cap.XI DefinitH
Art.18. (1) Prin forţă m joră in sensul prezentului contract de concesiune, se
intelege o imprejurare externa cu caracter excepţidnal, fără relaţie cu lucrul care a
provocat dauna sau cu în suşi . e sale naturale, ab101ut invincibila şi absolut
imprevizibilă.
I
14) Prin caz fortuit se î eleg acele imprejurări care au intervenit şi au condus
la producerea preju iciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic.
dar care nu întrune c caracteristicile forţei majore.
,
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