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ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu administrat de Şcoala Gimnazialănr, 13 Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea închirierii unui
spaţiu administrat de Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129, alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, art. 112 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completări le
ulterioare, ale Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar,
ale Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preşcolarilorşi şcolarilor
şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, precum şi cu cele
ale H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a spaţiilor disponibile din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial - administrativă a municipiului
Botoşani,

în temeiul art, 139 alin. (3) Iit.g) şi art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 20 I9 privind
Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019

HOTĂRĂşTE:

ArI. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu disponibil din incinta Şcolii

Gimnaziale nr. 13, în suprafaţă de 2 mp, pentru desfăşurare de activităţi comerciale, pe perioada anului
şcolar 20 I9 - 2020.

ArI. 2 Închirierea spaţiilor prevăzute la art. I se va face în condiţiile şi cu respectarea
dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 38 din 28 februarie 2012 privind
aprobarea metodologiei - cadru de închiriere a spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat de pe raza teritorial administrativă a municipiului Botoşani.

ArI. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Şcoala

Gimnazialănr. 13 Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE SEDlNŢĂ,

Consilier, OroşanuMarius Leouardo

Botoşaui, 28 octombrie 2019
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,

Oana Gina Georgescu




































