
ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI

MUNICIPIUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind prelungirea dnratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionu~ Andrei privind prelungirea duratei unor
contracte de concesiune,

väzând referatul de aprobare a proiectului de hotärâre, raportul de specialitate al Serviciului
Patrimonju, precum ~i raportul de avizare al comisiel de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu dispozi~iile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executärii
ucr6rilor cle coflstruc~ii. republ icatä. CLI modi iic~rile ~i completärile ultenoare. art. 1169 ~i art. 1243

din Le~ea nr. 287 2009 privind Coda! Civil. repuhlicatä. en modificãrile ~i completãrile ulterioare
coroborate en cele ale art. I 29 al n. (2) t. c). a! in. (6) it. b) ~i art. 355 din Ordonanta de urgen(ã
GU~ ernului nr. 57 20 9 privinc! Coda! administrari\. cu rnodiflcãrile Si completarile ulterioare.

in temeiu! 196 aIm. (I) lit, a) coroborat art. 139 aIm. (3) lit. g) si art. 240 aIm. (2) dii
Ordonania de urgentä a Gu~ ernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. publicatã In
\Ionitorul Olicial a! Rom~niei nr. 555 din 5 inlic 2019. cu modificãrile 5i completãrile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 (1) Se aprobä prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca object terenuri
proprietate privatã a Municipiului Boto~ani, ocupate de construc~ii proprietate a solicitan~ilor, conform
anexei care face parte integrantä din prezenta hotãrâre.

(2) Perfectarea actelor adi(ionale la contractele de concesiune se va efectua numai dupa
renegocierea redeven~ei. Nivelul minim al redeventei, de Ia care vor porni negocierile, este cel
prevã7ut in I-lotärãrea Consiliului Local nr. 323 din 3 1.07.2007 de aprobare a Regulamentului privind
regimul concesiunilor pentru terenuri apar~inãnd domeniului privat al Municipiului Boto~ani.

Art. 2 Se mandateazã executivul Primãriei Municipiului Boto~ani sA efectueze toate
opera~iunile ce sunt in sarcina Consiliului Local in calitate de concedent.

Art. 3 Prirnarul rnunicipitilui Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce Ia
Indepi in ire prevederi le prezentei hotärâri.

Initiator, Avizat pentr legalitate,
Primar, Cosm~,~.~drej Secretar gen~a Gina Georgescu



Rommnia
Judetul Boto~ani
Municipiul Boto~ani
Consiiul Local

ANEXA la H.C.L. nr.

Nr. TITULAR CONTRACT DOCUMENTE CONCESIUNE Durata propusä Durata
Crt. Aprobata

ARUSTEI MARIA Contract concesiune nr. Cinci ani
1240dm 10.01.1997

2.
AILINCAI GHEORGHE Contract concesiune nr. Cinci ani

2321 din 15.04.2001

3.
HARTIE GABRIEL Contract concesiune nr. Pánã Ia 31.1 2.2023

4889 din 13.04.2017

4.
BARBACARU PETRU Contract concesiune nr. Pãnã Ia 31.1 2.2023

4078 din 15.09.2010

5.
DIACONITA MARIUS IONU~ Contract concesiune nr. PânA Ia 31.12.2023

1291 din 25 .02.1997

6.
MUSTATA CONSTANTA Contract concesiune nr. Pânã Ia 31.12.2021

3075 din 08.07.2005

Avizat pentru legalitate,
Secretar~! eneral,

Oana in.1~ orgescu

6$’
Primar,



ROMAN IA
JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTO5ANI
Piala Revoluliei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel +40231502200 Fax +40231531595 www.prirnai-iabt.ro prirnaria prirnariabt.ro

Nr. INT 6033 din 18.11.2021

Aprobat,
Primar,

Cosmin lonut ‘/i drei

REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE IIOTARARE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

Având in vedere proiectul de hotãrâre privind prelungirea duratei unor

contracte de concesiune având ca object terenuri proprietatea privatã a municipiului

precum ~i raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Patrimoniu, Va rugãm sä aprobah

supunerea spre dezbatere In ~edinta Consiliului Local a! Municipiului Boto~ani , a

proiectului de hotàrâre prezentat.

Sef Serviciu Pa imoniu,

lulius Sebastia herase



Primãria Municipiului Boto~ani
Nr. INT 6032 din 18.11.2021 Apr.bat,

ar,
~ndrei

Raport de specialitate

I . Cazurile supuse atentiei Consiliului Local au fost se ec a e pe urma oare e consi eren e:

- func~iunile zonei ~i solutia constructivã flu necesitä mãsuri suplimentare de conformare;
-concesionarii au respectat obIiga~iiIe contractuale a~a cum au fost precizate In documentatia de instituire
a concesiunii;
- Ia aceastá data, terenurile flu fac obiectul unor revendicãri punctuale;
In actele adi~ionaIe ce vor fi perfectate, se va proceda inscrierea unei noi redeven~e, a~a cum a rezultat

din ~edin~a de renegociere.

Solicitãrile sunt urmàtoarele:

1.Doamna Arustei Maria, titulara contractului de concesiune nr.1240 din 10.01.1997, având ca object
terenul in suprafa~ä de 36,80 mp,situat In Aleea Grivita nr 16, solicitã preungirea duratei acestuia
Destinatia actualá este comert, redeventa din contract este 42,00 Iei/mp/an, jar redeventa minima a zonei
este 41,84 Iei/mplan .Terenul aparline domeniuluj privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei
contractului cu 5 ani.

2. Domnul Ailincäi Gheorghe, titularul contractului de concesiune nr 2321 din 15.04.2001, având ca object
terenul in suprafata de 32,00 mp, situat in str Ion Creanga nr 43, solicitä prelungirea duratej acestuja.
Destinatia actualá este spa~iu prestàri servicii, redeventa din contract este 9,00 Iei/mp/an jar redevenla
minima a zonei este 8,37 Iei/mp/an. Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem
prelungirea duratei contractului cu cinci ani.

3. Domnul Hârtie Gabriel, titularul contractului de concesiune nr. 4889 din 13.04.2017, având ca object
terenul in suprafa~a 22,00 mp, situat in str Grivita nr 1 ,solicitä prelungirea duratei acestuia. Destina~ia
actualã este garaj, redeven~a din contract este 42,00 Iei/mp/an jar redevenla minima a zonei este 41,84
Iei/mp/an .Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei contractului
pâná Ia 31.12.2023.

4. Domnul Barbacaru Petru, titularul contractului de concesiune nr. 4078 din 15.09.2010,având ca obiect
terenul In suprafa~a de 20,30 mp, situat in str Impãrat Traian nr 14, solicitä prelungirea duratei acestuia.
Destinatia actualã este garaj, redeventa din contract este 41,84 Iei/mp/an jar redeven~a zonei este 41,84
Iei/mp/an . Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului .Propunem prelungirea duratei contractului
pânä Ia 31.12.2023.

5. Domnul Diaconita Marius lonut, titularul contracului de concesiune nr. 1291 din 25..02.1997 , având ca
object terenul in suprafa~a de 19,25 mp situat In Aleea loan Frunzetti nr 3, solicitä prelungirea duratei
acestuia. Destina~ia actualã este garaj, redeventa din contract este 41,84 Iei/mp/an iar redevenla m inimâ



a zonei este 42,84 Iei/mp/an .Terenul apartine domeniului privat al municipiului. Propunem prelungirea
duratei contractului pãná Ia 31.12.2023.

6. Damna Mustatã Constanta, titulara contractului de concesiune nr. 412 din 12.04.1993, având ca obiect
terenul in suprafa~ã de 20,30 mp, situat In str Cuza Vodä nr 2, solicitã prelungirea duratei acestuia
Destinalia actualá este garaj, redeventa din contract este 65,07 Iei/mp!an iar redevenla minima a zonei
este 65,07 lump/an . Terenul apartine domeniului privat al municipiului, Propunem prelungirea duratei
contractului pânä Ia 31.12.2023.

Director Executiv, ~ef Servici Patrimoniu,
Mirela Elena Gheorghi~a Sebastian i)us Gherase

Consilier,
Gabriela Artimon


