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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu  S.C. Electromining S.A.  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

          analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei privind aprobarea prelungirii 

duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul situat în municipiul Botoşani, str. Cornişa 

nr. 5, proprietatea S.C. Electromining S.A., pe care sunt amplasate laboratoarele şi atelierele necesare 

instruirii practice a elevilor Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, 

      având în vedere adresa Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” nr. 29146 din 25.11.2022 

privind terenul din municipiul Botoşani, str. Cornişa, utilizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

şi adresa nr. 29192/25.11.2022 a S.C. Electromining S.A. privitoare la cuantumul chiriei solicitate, 

      văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al 

comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

   în conformitate cu dispoziţiile art. 1777-1823 din Codul Civil şi cele ale art. 129 alin. (2) lit. 

(c) din  Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ṣi completările ulterioare,            
 în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din 

Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ṣi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul în 

suprafaţă de 4958 mp, situat în municipiul Botoşani, str. Cornişa nr. 5, proprietatea S.C. 

Electromining S.A. Botoşani, utilizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, pentru o perioadă de 5 

ani, de la data expirării duratei iniţiale. Terenul este identificat în planşa din anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pentru perioada de prelungire  chiria va fi de 6400 lei/lună. Nivelul chiriei va fi actualizat 

anual cu indicele de inflaţie înregistrat în anul precedent. 

(3) Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” dobândeşte şi drept de folosintă gratuită, dar nu 

exclusivă şi asupra spaţiului situat în fată imobilului ”Cantină ECB” şi asupra căii de acces în curtea 

interioară cantinei, ca şi cale de acces secundară. 

Art. 2. Se mandatează reprezentanţii legali ai Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” să 

perfecteze toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri 

de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                             Secretar general, Ioan Apostu     
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