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HOTĂRÂRE 
privind  modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A., precum 

şi aprobarea iniţierii procedurilor de reziliere a contractului de închiriere 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind modificarea anexei 

conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A., respectiv preluarea în administrarea directă 
a U.A.T municipiul Botoşani, a imobilului situat în Aleea Maxim Gorki, nr. 2, în suprafaţă de 313,79 
m.p. precum şi aprobarea iniţierii procedurilor de reziliere a contractului de închiriere, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu precum și rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,    

în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. j), art. 5 pct. (3)  lit. (c), art. 27 – 29 din Ordonanṭa 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) 
lit. c), alin (6) lit. b) și art. 355 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şi art. 26 din Legea  nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, 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  radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. , a imobilului 
situat în Aleea Maxim Gorki, nr. 2, în suprafaţă de 313,79 m.p.. 
                   (2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se preia în administrarea directă a Unităṭii 
Administrativ teritoriale municipiul Botoṣani în vederea înfiinṭării unui sediu secundar al Primăriei 
Municipiului Botoşani. 
 
        Art. 2 (1) Prin grija Serviciului Patrimoniu se va actualiza lista bunurilor transmise în administrarea 
S.C. Locativa S.A. Botoṣani, anexă la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de 
administrare a fondului locativ ṣi a spaṭiilor cu altă destinaṭie decât aceea de locuinṭă aflate în 
proprietatea municipiului Botoṣani nr. 4000 din 30.01.2007 modificat prin actele adiţionale 
subsecvente.  
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 (2) Se mandatează Serviciul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 
municipiului Botoşani să efectueze toate formalităṭile în vederea rezilierii contractului de închiriere 
nr. 166/02.02.2012 împreună cu actele adiţionale subsecvente încheiat cu Partidul Naţional Liberal. 

 
        Art. 3. Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Botoṣani să semneze actul adiṭional la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ ṣi a spaṭiilor cu 
altă destinaṭie decât aceea de locuinṭă aflate în proprietatea municipiului Botoṣani nr. 4000 din 
30.01.2007 modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
 
       Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Serviciului Patrimoniu, 
S.C. Locativa S.A. şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani. 
 
          
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 
   Consilier, Maricel Corneliu Maxim              Secretar general, Ioan Apostu 
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