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H O T Ă RÂR E 

privind prelungirea  unui contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de 

locuință, aflat în proprietatea municipiului Botoșani și administrat de 

 S.C. Locativa S.A. 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind prelungirea unui contract 

de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în proprietatea municipiului 

Botoșani și administrat de SC Locativa S.A. 

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

comisiei de specialitate a Consiliului Local,              în 

baza art. 129 alin (6) lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind  

Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 din legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a companiilor electorale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea 

privată a statului, a unităților administrativ teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor 

partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

   în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 334/20.12.2016 încheiat cu Partidul 

Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Botoșani, având ca obiect spațiul situat în municipiul 

Botoșani, strada Săvenilor, nr. 2-8, camera 2, pe o perioadă de 3 ani,  cu posibilitate de prelungire. 

Art. 2. S.C. Locativa S.A. Botoşani se mandatează să perfecteze toate procedurile necesare 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate, şi S.C. "Locativa" S.A. 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

             Consilier,                        Secretar general,  

        Marius Petru Rogojinschi                                                         Ioan Apostu 
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