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HOTĂRÂRE 

privind  modificarea anexei conţinând bnurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A. 
 

 
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 spațiului  situat în str. Săvenilor 2-8, camera 4,  

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu precum și rapoartele  de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, referatul Serviciului Management Proiecte nr. INT 
4475/27.07.2022,   

în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin (2) lit. c), și alin (6) lit. a) din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 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  radierea din lista bunurilor concesionate către S.C. Locativa S.A. , a spațiului 
aflat în incinta imobilului Săvenilor 2-8, camera 4. 
                   (2) Spațiul prevăzut la alin. (1) se preia în administrarea directă a Unităṭii Administrativ 
teritoriale municipiul Botoṣani în vederea alocării pentru realizarea proiectului “Parteneriat româno-
ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”. 
        Art. 2  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.  
        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. 
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