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HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere spațiu comercial,  situat în 

Calea Națională nr 49 A, parter municipiul Botoșani  

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

             analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea concesiunii unui 

teren cu destinaṭia extindere spațiu comercial, situat în Calea Națională nr 49 A,    

             având în vedere solicitarea domnului Coteț Ciprian Mihail , privind concesionarea unui teren 

situat în Municipiul Botoṣani, Calea Națională nr 49A,  cu destinația extindere spațiu comercial,  

             văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local,  

  în conformitate cu art. 129, alin (2) lit. c) coroborat cu art. 129  alin. (6)  lit. b) din  Ordonanṭa de 

urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi completările ulterioare 

ṣi art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

           în temeiul cu art. 196 alin. (1), lit. a), art. 139 alin. (3)  lit. g) și art. 240 alin. (2)  din Ordonanṭa 

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

completặrile ulterioare 

                                                           
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea prin încredinṭare directă, cu scopul extindere spațiu comercial,  

către numitul Coteț Ciprian Mihail, a terenului în suprafaţă totală de 22,00 mp., amplasat în Calea 

Națională nr. 49A,  Municipiul Botoṣani, înscris în Cartea funciară nr. 70029 a municipiului Botoșani. 

(2). Redevenţa va fi de 43,98 lei/mp/an, la nivelul anului 2022, redevenṭa urmând a se indexa anual 

în functie de rata inflaţiei ṣi cu modul de actualizare a redevenṭei intervenite pe parcursul derulării 

contractului de concesiune, prin hotărârile Consiliului Local de stabilire a nivelului redevenṭei. 

Art.2. 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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