
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
 CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind  modificarea suprafeței unui teren concesionat conform contractului de concesiune 
nr. 932 din 29.12.1994 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

             analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei, privind  modificarea suprafeței 
unui teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 932 din 29.12.1994, 
             având în vedere solicitarea Inspectoratului Teritorial de muncă Botoșani ,privind modificarea 
suprafeței concesionate prin contractul de concesiune nr. 932 din 29.12.1994, 
             văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local,  

  în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c),  alin. (6)  lit. b) din  Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului  
nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare, ṣi art. 
15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
           în temeiul art.196 alin.(1) lit. a) coroborat art. 139 alin. (3)  lit. g) și art. 240 alin. (2)  din 
Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificặrile ṣi completặrile ulterioare, 
                                                           

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea suprafeței concesionate prin contractul nr 932 din 29.12.1994 și 
actele adiționale ulterioare, concesionar Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani și Centrul de Pregătire 
și Perfecționare Profesională al Inspecției muncii. Suprafața concesionată va fi 895,00 mp, din care 288,00 
mp. teren aferent construcție, și 607,00 mp teren aferent acces, zone de protecție, teren amplasat în Aleea 
General Gheorghe Avramescu nr. 26 A, Municipiul Botoṣani, identificat în planșa anexă la prezenta 
hotărâre.  

  (2) Redevenţa va fi de 43,98 lei/mp/an, pentru terenul în suprafață de 288 mp, respectiv 8,80  
lei/mp/an, pentru terenul în suprafață de 607 mp, la nivelul anului 2022, redevenṭa urmând a se indexa 
anual în functie de rata inflaţiei ṣi cu modul de actualizare a redevenṭei intervenit pe parcursul derulării 
contractului de concesiune, stabilit prin hotărârile consiliului local adoptate în această materie. 

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     Consilier,             Secretar general,  
       Dana Lăzăruc                      Ioan Apostu      
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