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HOTĂRÂRE 

privind prelungirea duratei contractului de  închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între  

Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani și Universitatea Danubius Galați 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

          

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea prelungirii 

duratei contractului de  închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul  „Alexandru cel Bun” 

Botoşani și Universitatea Danubius Galați,  

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,   

în conformitate cu 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 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 

112 alin. (2), art. 226 alin.(2), alin.(5) și alin.(11) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, celor ale Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității 

Danubius din Galați, precum și Hotărârea 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) și 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 prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022, încheiat 

între Liceul Alexandru cel Bun și Universitatea Danubius Galați, având ca obiect două săli (o sală 

pentru depozitarea materialelor și o sală de clasă), situate în incinta Liceului „Alexandru cel Bun” 

Botoșani, corpul B, etaj I, pe perioada anului școlar 2022-2023, în scopul desfășurării activităților 

specifice filialei Botoșani a universității. 

Art. 2 Închirierea spaţiilor prevăzute la art.1 se va face în condiţiile şi cu respectarea 

dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 38 din 28 februarie 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.  

 Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Liceul 

„Alexandru cel Bun” Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Ada Alexandrina Macovei                             Secretar general, Ioan Apostu     
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