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JUDETUL BOTOSANI Consihul Loc.tl iiMLlnicipwlw Boto~.ani
MUNICIPIUL BOTO$ANI PROIECT DE HOTA RARE

CONSILIUL LOCAL Ni. ...4I.~1 dir 2~ fl 2.0

PROIECT DE HOTARARE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

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

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

In conformitate cu dispozi~iile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii
lucrärilor de Constructii, republicata, cu modificärile ~i completarile ulterioare, art. 1169 ~i art. 1243
din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicatä, CU modificärile ~i completarile ulterioare,
coroborate cu cele ale art. 129 aIm. (2) lit. c), aIm. (6) lit. b) ~i art. 355 din Ordonanta de urgen~ã a
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

In temeiul 196 aIm. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~ä a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, publicatä In Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 julie 2019, Cu
modificàri le ~i completari le ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1 (1) Se aprobä prelungirea duratei unor Contracte de conCesiune având ca object terenuri
proprietate privatä a municipiului Boto~ani, ocupate de Constructii proprietatea solicitantilor, Conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotärâre.

(2) Perfectarea actelor aditionale Ia ContraCtele de Concesiune se va efectua numai dupa
renegoCierea redeventei. Nivelul minim al redeventei, de Ia care vor porni negocierile, este cel
preväzut In Hotärârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind
regimul concesiunilor pentru terenuri apar~inând domeniului privat al municipiului Boto~ani.

Art. 2 Se mandateazä exeCutivul Primäriei Municipiului Boto~ani sA efeCtueze toate
operatiunile ce sunt In sarCina Consiliului Local in Calitate de ConCedent.

Art. 3 Primarul municipiului Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce Ia
indepi mire prevederile prezentei hotärâri.

Initiator, Avizat pentru legalitate,

Primar, Cosmin Ionu~/ ndrei Secretar general, loan Apostu



România
Judetul Boto~ani
Municipiul Boto~ani
Consiliul Local

ANEXA la H.C.L. nr.

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

~UTIC CONSTANTA Contract concesiune Pânä Ia 3 1.12.2023
nr. 880 din 27.10.1994

2. CONSTANTINESCU Contract concesiune Pânã Ia 31.12.2023
ALEXANDRINA nr.4990 din 03.04.2018

3.
URZICA MARICEL Contract concesiune Pânà Ia 3 1.12.2023

nr. 2043 din 31.10.2000

4.
S.C. AMAIMPEX S.R.L. Contract concesiune Cinci ani

nr.4058 din 09.07.2010

5.
SOLOGIUC ANA Contract concesiune nr. Pânã Ia 3 1.12.2023

2450 din 18.09.2002

6.
PURICE PETRINO Contract concesiune nr. Pânã Ia 31.12.2023

3035 din 24.05.2005

7.
BURLACU MARJUS GHEORGHE Contract concesiune nr. Pâná Ia 31.12.2023

4425 din 02.04.2013

8.
S.C.GOLD S.R.L. Contract concesiune nr. Cinci ani

1567 din 13.07.1998

8.
AVATAMANITEI ALEXANDRU Contract concesiune nr. Pânä Ia 31.12.2023

2089 din 31.01.2001

9.
MATEI GEORGETA Contract concesiune nr. Pânã Ia 31.12.2023

1660 28.01.1999



10.
MATEI MIRCEA Contract concesiune nr. Pânäla 3 1.12.2023

4433 din 16.04.2013

Initiator,
Primar,

Cosmin lonut

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,

loan Apostu
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Nr. INT. 7389 din 21.11.2022
Aprobat,
Prima

Cosmin~,~~~drei

REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

Avánd In vedere proiectul de hotàrâre privind prelungirea duratei unor

contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietatea privatà a municipiului

precum ~i raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Patrimoniu, Va rugám sá aprobati

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

proiectului de hotärâre prezentat.

Sef Serviciu Pàtrimoniu,

Consilier jurid1ic~

lulius Sebastian G~~se



Serviciul Patrimoniu
Nr. 7388 din 23.11.2022 Aprobat,

I. Cazunle supuse atentiei Consiliului Local au fost selectate pe urmätoarele considerente:

- func~iunile zonei ~i soIu~ia constructivä flu necesitä mäsuri suplimentare de conformare;
-concesionarii au respectat obliga~iile contractuale a~a cum au fost precizate in documentatia de instituire
a COflcesiunii;
- Ia aceastä data, terenurile flu fac obiectul unor revendicãri punctuale;
In actele aditionale ce vor fi perfectate, se va proceda inscrierea unei fbi redeven~e, a~a cum a rezultat

din ~edinta de renegociere.

Solicitàrile sunt urmãtoarele:

1. Doamnna ~utic Constanta, titulara contractului de concesiune nr. 880 din 27.10.1994, având ca obiect
terenul in suprafa~a de 22,00 mp, situat in strada Amurgului nr 12, solicitä prelungirea duratei acestuia
Destinatia actualã este garaj, redeventa din contract este 43,98 lei/mp/an, iar redeventa minima a zonei
este 43,98 Ieilmplan . Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei
contractului pânã Ia 31.12.2023.

2. Doamna Constantinescu Alexandrina, titulara contractului de concesiune nr. 4990 din 03.04.2018,
avánd ca obiect terenul In suprafa~a de 16,5 mp, situat in str Viilor nr. 77 , solicitá prelungirea duratei
acestuia . destinatia actualä este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an iar redevent~a minima
a zonei este 43,98 Iei/mp/an . Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea
duratei contractului pânã Ia 31.12.2023.

3. Domnul Urzicä Maricel, titularul contractului de concesiune nr. 2043 din 31.10.2000, avánd ca obiect
terenul in suprafa~a de 24,80 mp, situat Aleea Curcubeului nr 3 ,solicitä prelungirea duratei acestuia
Destinatia actualä este garaj, redeventa din contract este 43,98 Ioei/mp/an, iar redeventa minima a zonei
este 43,98 Iei/mp/an . Terenul apartine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei
contractului pána Ia 31.12.2023.

4. Doamna Amatiesei Irma, administrator al S.C. Amaimpex S.R.L., titulara contractului de concesiune nr.
4058 din 09.07.2010 având ca obiect terenul in 57,30 mp, situat in bd. George Enescu nr 28, solicitã
prelungirea duratei acestuia . Destinatia actualä este terasä alimentatie publica, redeventa din contract
este 45,3 Iei/mp/an, iar redeventa minima a zonei este 43,98 Iei/mp/an Ia nivelul anului 2022. Terenul
apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei contractului de concesiune cu
cinci ani

5. Doamna Sologiuc Ana, titulara contractului de concesiune fir. 2450 din 18.09.2002, având ca obiect
terenul in suprafata de 24,00 mp, situat in str George Enescu nr 3, solicitä prelungirea duratei acestuia
Destinatia actuala este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an, iar redeventa minima a zonei

Raport de spec lalitate

Andrei



este 43,98 Iei/mplan . Terenul apar~ine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei
contractului panã Ia 31.12.2023.

6. Domnul Purice Petrino, titularul contractului de concesiune nr. 3055 din 24.05.2005, având ca obiect
terenul In suprafata de 21,00 mp, situat in str Primáverii nr 24-25, solicitä prelungirea duratei acestuia.
Destinatia actualã este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an iar redeventa minima a zonei
este 43,98 Iei/mp/an .Terenul apartine domeniului privat al municipiulul .Propunem prelungirea duratei
contractului pânä Ia 31.12.2023.

7. Domnul Burlacu Marius Gheorghe, titularul contractului de concesiune nr. 4425 din 02.04.2013, având
ca obiect terenul in suprafa~a de 22,00 mp, situat in str octav Bãncilã nr 59, solicitã prelungirea duratei
acestuia. Des~natia actualà este garaj, redventa din contract este 68,36 Ieilmp/an iar redeventa minima a
zonei este 68,36 Iei/mp/an, Ia nivelul anului 2022 .Terenul apar~ine domeniului pnvat aI municipiului
.Propunem prelungirea duratei contractului pânä Ia 31.12.2023.

8. Domnul Grosu Drago~, In calitate de administrator al S.C.GoId S.R.L, titulara contractului de
concesiune nr 1567 din 13.07.1998, având ca obiect terenul in suprafa~a de 7,00 mp, situat in str
Primàvehi nr. 35, solicitä prelungirea duratei acestuia . Destinatia actualã este comer~ redeventa din
contract este 43,98 Iei/mp/an iar redeventa minima a zonei, este 43,98 Iei/mp/an. Terenul aparline
domeniului pnvat al municipiului . Propunem prelungirea duratei contractului cu cinci ani

9. Domnul Avätãmãnitei Alexandru, titularul contractului de concesune nr. 2089 din 31.01.2001, având ca
obiect terenul in suprafata de 24,80 mp, situat in Aleea Curcubeului nr 3, solicità prelungirea duratei
acestula . Destinatia actualä este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an iar redeventa minima
a zonel este 43,98 Iei/mp/an . Terenul apartine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea
duratei contractului pana Ia 31.12.2023.

10. Doamna Matei Georgeta , titulara contractului de concesiune nr.1660 din 28.01.1999, avánd ca obiect
terenul in suprafa~a de 21,00 mp, situat in str Ion Pillat nr 18 A , solicitá prelungirea duratel acestuia
Destinatia actualä este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an, iar redeventa minima a zonei
este 43,98 Ieilmp/an . Terenul apartine domeniului privat al municipiului . Propunem prelungirea duratei
contractului pâná Ia 31.12.2023.

11. Domnul Matei Mircea, titularul contractului de concesiune nr. 4433 din 16.04.2013, având ca obiect
terenul in suprafa~a de 22,00 mp, situat in str. Ion Pillat nr 18 A, solicità prelungirea duratei acestuia
Destinatia actualã este garaj, redeventa din contract este 43,98 Iei/mp/an,, iar redeventa minima a zonei
este 43,98 Iei/mplan . Terenul apartine domeniului privat al municipiuluiPropunem prelungirea duratei
contractului panä Ia 31.12.2023.

Director Executiv, ~ef Serviciu Patrimoniu
Mirela Elena Gheorghi~a Sebastian lulius Gheras

Consilie juridic,
Claudia A abella Cical


