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HOTĂRÂRE  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 30 martie 2022 privind 

modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. Eltrans S.A. Botoșani 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 132 din 30 martie 2022 privind modificarea anexei conținând bunurile 
concesionate către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani,  

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele  de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,    
 în baza dispozițiilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 286 alin. (4), art. 315 și art. 327 alin. (5) și 
(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) ṣi ale art. 240 alin. (2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1. (1) Se aprobă modificarea articolului 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 132 

din 30 martie 2022 privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. Eltrans S.A. 
Botoșani, acesta urmând să aibă următorul conţinut:  

„Art.1. (1) Se aprobă radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. Eltrans S.A. Botoșani, 
a bunului de retur - ,,Linie – traseu – cale rulare B”, lungime 4,2 km, în suprafață de 10800 mp.”  

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din 30 martie 2022 rămân în 
vigoare nemodificate. 

 Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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