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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de   

Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea închirierii unui 

spațiu administrat de Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani,  
văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului 

Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
Municipiului Botoșani,   

în conformitate cu dispozițiile art. 108 lit. c), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 332 
– 348 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2012 privind aprobarea 
Metodologiei – cadru de închiriere a spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat de pe raza teritorial – administrativă a Municipiului Botoşani, 

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) 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  Se aprobă închirierea prin licitație publică a  spațiului în suprafață totală de 6 m.p., aflat 
în incinta Colegiului „Mihai Eminescu” Botoșani, intrarea elevilor, lângă Corpul A, în vederea 
amplasării unui chioşc alimentar pentru comercializarea de produse alimentare permise elevilor, pe 
perioada anului școlar 2022-2023. 

Art. 2 Se mandatează conducerea Colegiului „Mihai Eminescu” Botoșani să  închirieze spațiile 
prevăzute la art. 1 în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2012 privind aprobarea Metodologiei 
– cadru de închiriere a spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial – administrativă a municipiului Botoşani și să perfecteze toate documentele necesare punerii 
în aplicare a prezentei hotărâri, în condițiile legii. 

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Colegiul 
„Mihai Eminescu” Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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