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HOTĂRÂRE 
privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din str. Săvenilor 

nr. 10,  către Filiala Județeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 
      analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind  prelungirea duratei de 
transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului situat în municipiul Botoșani, str. Săvenilor nr. 10, către 
Filiala Județeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România,   
      văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al 
comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
        în baza dispozițiilor art. 41 și art.49 din Ordonanța Guvernului  nr. 26/2000  cu privire la 
asociații ți fundații, cu modificările și completările ulterioare,Hotărîrii Guvernului nr.1033/2008 
privind recunoașterea  Asociaţiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică, coroborate 
cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 608  din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind  Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 874 - 875 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, 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, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1    (1) Se aprobă prelungirea duratei de  folosinţă gratuită  a spaţiului situat în str. Săvenilor nr. 
10, atribuit către Filiala Județeană a Asociaţiei Nevăzătorilor din România,  pentru o perioada de 3 
ani.  
         (2) Prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază 
de protocol de predare – primire. 
        (3) Prevederile hotărârilor anterioare privind destinaţia şi modul de utilizare a spațiului rămân în 
vigoare. 
Art. 2  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate   va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei. 
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