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HOTĂRÂRE 
proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. 

„Urban Serv” S.A. Botoșani  
 
 

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

conținând bunurile concesionate către S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani, respectiv completarea listei 
bunurilor concesionate prin contractul nr. 19092/01.08.2007 de delegare prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani, cu bunul - autoturism marca Nissan T30 X-
Trail, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu precum și rapoartele  de avizare ale 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,    
 având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza dispoziṭiilor art. 129 alin (2) lit. c), alin (6) lit. b), art. 286 alin. (4) din  Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57 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 completarea listei bunurilor concesionate către S.C. „Urban Serv” S.A. 
Botoșani, cu bunul - autoturism marca Nissan T30 X-Trail, număr de identificare 
JN1TENT30U0213203 cu o valoare de inventar 12.300 lei. 
               (2) Bunul mobil prevăzută la alin. (1) va fi predat în termen de 5 de zile de la data aprobării 
prezentei hotărâri ṣi va fi utilizat de către S.C. Urban Serv S.A. în activitatea de salubrizare şi 
dezăpezire de pe raza U.A.T municipiul Botoşani, iar S.C. Urban Serv S.A. se obligă să se îngrijească 
de conservarea bunului dat în concesiune ca un bun proprietar și în bune condiții, să folosească bunul 
în scopul stipulat în prezenta hotărâre ṣi  să suporte cheltuielile cu  paza, îngrijirea şi conservarea 
bunului.  

 
         Art. 2  Prin grija Direcţiei Edilitare, Serviciului Contabilitate şi Serviciului Patrimoniu se va 
actualiza lista bunurilor transmise în administrarea S.C. „Urban Serv” S.A., anexă la contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani nr. 
19092/01.08.2007 modificat prin actele adiţionale subsecvente.  
 



        Art. 3.  Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Botoṣani să semneze actul adiṭional la 
contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului 
Botoşani nr. 19092/01.08.2007. 
 
       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoşani, Direcţiei Edilitare, 
Serviciului Patrimoniu, Serviciului Contabilitate, S.C. Urban Serv S.A. şi  Instituţiei Prefectului Judeţul 
– Botoşani. 
          
     
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier, Petru Taielup                                            Secretar general, Ioan Apostu      
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