
 

 

 

ROMNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în proprietatea 

S.C. Urban Serv S.A. Botoşani 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 
 

          analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuţ Andrei privind aprobarea închirierii unor 

spaţii aflate în proprietatea S.C. Urban Serv S.A., respectiv un spaţiu în suprafaţă de 30,15 m.p., un 

spaţiu în suprafaţă de 16 m.p. şi un spaţiu în suprafaţă de 41,81 m.p., necesare pentru amenajarea 

arhivei Direcţiei Impozite şi Taxe locale, 

          văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al 

comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

         văzând Hotărârea nr.2 din 07.03.2022 a Adunării Generale Ordinare a acţionarilor S.C. Urban 

Serv S.A. Botoşani, 

   în conformitate cu dispoziţiile art. 1777 - 1823  din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile incidente în materie 

ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, 

  în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2)  din Ordonanṭa de urgenṭă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările 

ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1  (1) Se aprobă închirierea de către municipiul Botoșani a spaţiului în suprafaţă de 30,15 

m.p., a spaţiului în suprafaţă de 16 m.p., situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 19 şi a spaţiului în 

suprafaţa de 41,81 m.p situat în Bulevardul Mihai Eminescu, nr.191 aflate în proprietatea S.C. Urban 

Serv S.A. Botoşani, pentru o perioadă de 5 ani. 

           (2) Preţul chiriei va fi : 

- de 512,55 lei/lună fără T.V.A. pentru spaţiul în suprafaţă de 30,15 m.p. situat în str. 1 Decembrie 

1918, nr. 19; 

- de 272,00 lei/lună fără T.V.A. pentru spaţiul în suprafaţă de 16 m.p., situat în str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 19; 

- de 710,77 lei/lună fără T.V.A. pentru spaţiul în suprafaţa de 41,81 m.p. situat în Bulevardul Mihai 

Eminescu, nr.191. 

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de 

specialitate, să perfecteze toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.  

   

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 30 martie 2022 

Nr. 114 



 

 

 

     

 


