
ANUNŢ 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ, care a fost 

iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
20412005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de 
administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate În 
proprietatea municipiului Botoşani 

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune În scris propuneri. sugestii sau 

opmn cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre susmenţionat ale cărui conţinut îl 

prezentăm cu documentaţia aferentă, la Aparatul permanent al Consiliului Local, până la data de 

11.01.2018, în sediul Primăriei, str. Revoluţiei nr.1. camera 104. 



PRIECT DE HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/2005 privind aprobarea
 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ
 
şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate În proprietatea municipiului Botoşani
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugure! Flutur pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 204/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă, aflate În proprietatea Municipiului Botoşani, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu. precum şi raportul de avizare al Comisiei 
de specialitate a Consiliului Local, 

in conformitate cu dispozitiile art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c) şi alin.5 lit.a) şi b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completârile ulterioare şi a art. 
26, alin. (3) din Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a carnpaniilor electorale, 
coroborat cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007 privind actual izarea tarifului lunar 
al chiriei practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, 
locuinţele de intervenţie şi caminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, 

societăţilor comerciale, companiilor naţionale. societăţilor naţionale şi regiilor autonome. 
in temeiul art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.2 15/200 1. republicată in 

Monitorul Oficial al României. Partea), nr 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le 
ulterioare. 

HOTÂRĂŞTE: 

Art.I Se modifică şi se completează punctul 7. de la paragraful 11 din anexa nr. ) .1.- lista tarifelor de 
pornire la licitatie pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, anexă la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 204/2005, după cum urmează: 

"7. Sedii partide politice - conform Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale" 

Art.2 Pe data intrării În vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară. 

Art.3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile din aparatul de specialitate şi administratorul S.C. 
Locativa S.A. Botoşani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Iniţiator, Avizat pentru legalitate, 
Secretar"primarf~l\ 

Gina-oa~ţscu'Că"'" M",~"'"' 



Nr. I .11.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 204/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă, aflate În proprietatea Municipiului Botoşani 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local administrează 

domeniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale şi hotărăşte cu privire la modul 

de valorificare a bunurilor. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul local al Municipiului Botoşani sub nr. 576 din 

23.08.2017, S.C. Locativa SA Botoşani a solicitat modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate În proprietatea Municipiului Botoşani s-au 

stabilit valorile exprimate În lei pentru tarifele de pornire la licitaţie pentru spaţiile cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, aprobat prin H.C.L. nr. 204/31.05.2005, mai exact 

modificarea punctului 7, de la paragraful II din anexa nr. 1.1.-lista tarifelor de pornire la 

licitatie pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. anexă la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 204/31.05.2005, Întrucât În cazul sediilor unde funcţionează partide 

politice sunt incidente alte dispoziţii legale. 

Potrivit art.26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 

a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, Închirierea de către 

autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic 

prevăzut pentru Închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, astfel că În aceste cazuri se 

vor calcula chiriile În mod corespunzător conform prevederilor legale incidente În materie, 

În momentul de faţă fiind aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007. 

Faţă de cele prezentate, supun analizei şi aprobării Consiliului local al Municipiului 

Botoşani proiectul de hotărâre alăturat. 

INIŢIATOR 

Primar, 
'\ 

Cătălin~.urei Flutur 
\ I 

i 



rvumanra 
Prtrnăria Judeţul Botoşani 

Municipiului Municipiul Botosani 
Botoşani 

CF: 3372882 

Nr.!1!J]idin~ noiembrie 2017 
Serviciul Patrimoniu 

lutur 

Baza legală: 

» LEGEA NR. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

)..	 Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei 
practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe aparţinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum 
şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi caminele pentru 
salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale, 
companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome; 

~	 Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campanii lor electorale; 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local administrează 

domeniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale şi hotărăşte cu privire la modul de 
valorificare a bunurilor. 

Având in vedere că prin Hotararea Consiliului Local nr. 204/31.05.2005 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a 
fondului locative şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate În proprietatea 
Municipiului Botoşani s-au stabilit valorile exprimate În lei pentru tarifele de pornire la licitaţie 

pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar punctul 7, de la paragraful II din 
anexa nr. 1.1.-lista tarifelor de pornire la licitatie pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 204/31.05.2005, care reglementează tariful 
de pornire la licitaţie pentru spaţiile unde funcţionează sediile partidelor politice contravine 
Însă cu dispoziţiilor art.26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniiior electorale, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează 

următoarele: 

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru sediile 
centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a 
acestora. 

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială. 

(3) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice 
urmează regimul juridic prevăzut pentru Închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă. 

Pentru a pune În acord prevederile stipulate În Anexa 1.1. Ia Hotararea Consiliului 
Local nr. 204/31.05.2005 cu prevederile legale enumarate mai sus, incidente În materie la 
momentul actual, chiria pentru sediile partidelor politice se va calcula În mod corespunzător 

conform prevederilor art. 26, alin. 3 din Legea 334/2006 coroborate cu dispoziţiile Hotărârii 

Guvernului României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, 
locuinţele de intervenţie şi caminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor 
naţionale, societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor 
autonome. 

T: +4 (O) 231 502200 I F: +4 (O)231 531 595 1/2 

W: www.primariabl.rc I E: primarla@primarlablro 
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rvoruutua 
Primăria Judeţul Botoşani 
Municipiului Municipiul Botoşani 
BotoşanI 

CF: 3372BB2 

Luând În considerare faptul ca, In temeiul art. 36 alin.5 lit.a) şi b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, Consiliul Local in exercitarea atributiilor, 
hotărăşte darea În administrare, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică a 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, 
În condiţiile legii şi hotărăşte vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate 
privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, În condiţiile legii; 

Având În vedere faptul că sunt Îndeplinite condiţiile legale incidente În materie, 
propunem adoptarea acestui proiect de hotărâre În forma prezentată. 

Şef Serviciu Patrimoniu, Consilier Juridic, 
Artimon Gab~iela Loredana Ghera~r s Sebastian 
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S.c. LOCATIVA SA BOTOŞANI 

CONSILI(,L DE AD\lI1\[SI RxrrF 

DECIZIA Nr.33 
/,' I 

elin li7 U7.~() l' •.1 • i il ,/ 

('I)ll~~jjilil Jl' \dmln\:'~Lql~' it! ~.( .-Ţ C)("·\Tr"'.\·· ~ \ n()hl~<ll\j. »umu ţuiu lk~l~T~~rl':l 

\l1l1n:\n1 ('l'!h.·[clk .t \ltil)ll,~rll"f ur 1>1 ~'\) li":,.:1 1(1. JII:PI11il k;...:~\1 ~I :,;,:lIlLlr in ':'l'dill\,'] i'!(~111~ir:-1 in 

j,II,1 d,.. ' ". \1: ~r11 '>. 

d\[llll1 in \('(kl'-' iJrJ1nl'd el:: li ,1pJ"lJbal:L 

anali/~Îllr.l referatul nr. .+7(!l!"ti7JJ7.~(j i"7 .il ~I..'n ic.uiu: admini-uarc lond li1G ll i \ 'Ii HmnJilil 
finaruiat co.u.rlu lnatc , prin curc sc ;;olIcil{l :lluli;,j ~l iq1roharl'a: 

- ce rcr: i l' \. L 1H ~: i -=.; n()._~ n1'7 \)n \ :ud f\.'(:dud :J.H..~,i !~:1 i k llJr ţn-ac 1i., el\ 'L' l.~lll"": ... 11 i 1 I~\ 'c pc L il 

1:1 ...·(UIII,· :.îil~î!l' în ~,dLi ilJ <.lcca-:;U Jdl~l;1 rC:i~nl tucturib,. ll!!";l!'.:: 

- prnpillk'rtÎ pnvmd 'IP!il.:lI-"':'~\ rn.;\ t'l.krilti]" I ...·;ij 3.)-+ 2()()() pl~rHrll !OI] Ch:lle i ;, l ; :"l.C' 
i .OC\ 11\'·\ \.\. partide I',..lirice: 

innintar ii cuuc C·UliSI!iul local ,-1] Municij.iului RI\tr'l~all1 d ,·,rnpllTlt·'·li lle' lni'lL!Ji ....ur,..' ci 

;\.\nV\,;CI nr 1.11:1 RI.'';-'.Ld,1I11Cn11.J! dpn\ll:!l prut il('I. nr ~(i-+ ~~lU~.~:()I).5,;n se-n-u! ...orc'Luu ~;;.:,','kl 

anexe cu lcgi:::L.J\ld ";pl"l'i [iert partidelor 11,diticc prc. ~l/~:l:( J\:.' Lcgl'u nr. 3.~4 2lil)() pri\ ind Jlndn;JI"C;l 
i,anidclor poluicc. 

In urma JC7b:1tcril\1Ţ' i~l..' l1:JU documcutctor prcvc.u.uc.
 
in conjornut.uc CL! .m. 20 iitvrvle hl::-i L,) din ,""l"L.llU! .\.C. "LUt' ·\"I"l\ \" ~,,'\ H()lu~anJ ,)J
 

":1.1 clrl ;2:;;î':-+ tim J{L',:clll;ul1l'ntui de ()r~~tli11/tllC ~i F!.iI1I..·\i~.ndrc al Clm~,ilild\li ~k' -\d1nÎrHS!Li\:L'. 

DECIDE: 

Art.l Se uprobă i.lplîl·arc~l prc\ cderilor Legii J3-t2006 f1L'1llru to~i chiriaş}. 

Se. LOCATIVA SA. partide politice 
\rt. 2. Se' 1ll ..<rlti<Hccvă ["nUULTrca executiv ii J Se. LOC\T IVA SA ca 

impreuna cu Ofil'iul jurid:c. '<~l ~olutiul1l'7C', În I..·{ltldi\iile lc~ii. solicirnrcn P"-.fl nr. 

3 t j,23JJ6,20l 7 pri vind rccalculurc a tarite lor pracuc.uc caue chlria~ pentru t~lclurde 

aflate in sold la această dată şi pentru facturile viitoare . 
.\rt. 3 Se' ''l'roh:-, inaintarea dire Consiliul Loca! ,11 Municipi.dui U\)to~'lni " 

propunerii de modificare a Ancxci ne. ].1 ia Regulamentul aprobat prin IICI. ne. 
::'04/31.05.2005. În sensul corelării acestei anexe cu legislaţia specifică partidelor 
politice prevăzută de Lcgca nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice 

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la Îndeplinire de către: 

Conducerea executivă a S.c. L.OCATlV/\ SA Botoşani 

Oficul juridic 
Serviciul administrare fond locativ 
Biroul financiar-contabilitate 

Secretar CA. 
Cristina Bri dl şa Miron 

,--_C'~ ,-~, 



Hotarare nr. 310/2007 - text procesat prinprogramul LEX EXPERT 

HOTĂRÂRE Nr. 310 din 28 martie 2007 
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru 
salariaţi ale societăţilor comerciale. companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor 
autonome 
EM1TENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 30 martie 2007 

in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24l/200 1, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

ART.l 
(J) Începând cu luna martie 2007, tariful de bază lunar al chiriei (Iei/mp) practicat pentru spatiile 

cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de 
intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, 

societăţilor naţionale şi regiilor autonome este prevăzut în tabelul de mai jos: 
c---.-- ---..---. -- .--.-----. 

Ca~eqoria ~Ilprafeţela~ 

Suprafaţa J.ocuibiJ5 0,84 
Suprafaţa a n t r e uLu i , t Lncie i , v e r e rrde ; , c u Lo a ru Lu.i , bucătăriei, 

oh i c i rie t e i , o f i c i u Lu i , deb a z a Le i , cămă r i i • c arne r e i de b ai c , l'le O,3'j 
Supra faţa t e ra s e Lo r , p i.vn i t e Lo r , ocxo j o r , Loc LiLo r , 
s p-s Lă t o r Li Lo r , USC3.1..: c.r i :"1::.>..c ,o, - c.J, _-' 
Suprafaţa qaraj~lor '1, /.., 

I Sllp.r"c.faţ2 dc t ar Ll o r speciale: p- s c i r.e, .sa unâ , seră, c r amă ş i. 

L"i ~ tele a s eme ne a J. , ! ' 

Sup~a~aţa a~exelor gospod~reştl aferente lOclllfiţelor d~n ~ediul 

r'JL 2. 1 

----.----------

(2) Tariful de bază lunar al chiriei (Iei/mp) se actualizează în funcţie de rata anuală a ini1aţiei prin 
hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. 

ART. 2 

(1) Tariful de bază lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din 
comune este de 0,02 lei/mp, din oraşe este de 0,03 lei/mp, iar din municipii este de 0,04 lei/mp. 

(2) Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone prin 
aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 
40/1999, aprobată eu modificări şi completări prin Legea nr. 24 I /200 1, eu modificările şi 

completările ulterioare. 

PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI 
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;;::~~(/" Urmare Deciziei nr. 33/2017 a Consiliului de administratie al societatii, pe care 

, ~\.D-cY b atasam, va inaintam urmatoarea propunere de modificare a HCL nr. 204/2005 

,( \ ,-c""- 'privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public 

de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 

locuinta, aflate in proprietatea Municipiului Botosani: 

La Anexa nr. 1.1. - Lista tarifelor de pornire la licitatie pentru spatiile cu alta 

destinatie decat cea de locuinta (anexa la Anexa HCL), la paragraful II. - Profilul de 

activitate, punctul 7 - Sedii partide politice se inlatura valorile in lei precizate in text 

si va fi inserata sintagma "conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor 

politice si a campaniilor electorale". 

Facem precizarea ca legea de mai sus, prin art. 26 alin. (3), reglementeaza 

faptul ca: 

Inchirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor 

politice urmeaza regimul juridic prevazut pentru inchirierea spatiilor cu destinatia 

de locuinta. 

OFICIUL JURIDIC 

cons. jur. Narcis STEFAN 



ROMANIA
 
JUDETUL BOTOSANI
 

l\llJNICIPIUL 1l0TOS,\NI
 
CONSILIUL LOCAL
 

HOT,:\.RÂRE
 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a
 

Serv iciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie
 

decât aceea de locuinţă, aflate În proprietatea Municipiului Botoşani
 

CONSILIUL LOCAL AL II1Ul\ICIPILLUI BOTOŞANI, 

analizând propunerile domnului Primar Catalin Mugure! Flutur, privind 
aprobarea Regulameruului de organizare şi functionare a Serviciului public de adnurusţrare a 
fondului locativ ŞI spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de loeuiruă, aflate in proprietatea 
Municipiului Botoşani. precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de 
hotarare. 

văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare, Patrimoniu, 
Strategii. Direcţiei economice şi Serviciului administratie locală, juridic - contencios, precum 
şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, " 

în baza dispozitulor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organ-zarea 
Şl funcţionarea serviciilor ruhlicc de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, aproh:J15 şi modificată de Legea nr. 3/2003, l lotărârii Guvernului tu. 955/2004 pentru 
aprobarea Reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţe! Guvernului nr. 71/2002, aJ1. 38 
alin. =ln. f). gl şi i) din Legea ru . 21 "2001. fl.C.1 . nr 111/2005 privind aprobarea Studiului 
[Ic rcJ.ahlllt~IIC pentru reorganizarea, prin d.vizan-. a Directiei Servicii Publice 13010$ani ŞI 
dclcgarca gesliunli scrvrculor publice administrate de Direcua Servicii Publice - BolOŞ31ll, 

căile S,c. .Urban Serv" - S.A. Botoşani si S.c. .Locativa" - S.A Botoşani ŞI II.CL ne. 
122/'2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Direcţiei Servicii..Publice - UQtoşallÎ, 

in temeiul art . 46 dm Legea adruinistraticr pubhcc locale nr. 21 5/î 20b 1, 

hot ă r ă ş te: 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organ.zare şi [uJll:~ionart.: Il Serviciului public de 
adminis\rar~ a CnndUTtli--Toc:1tiv si spatiilor cu alUi dcsunauc decât aceea de locuin:ă. af1;l[t' in 
proprietatea Murucipiunn Botoşani, prevăzut in anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a fondului 
locativ şi spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, ~-dla\t.: în proprietatea 

\1umcipiului Boh1şalll, ;Jr~n negociere directă, către S.C ..locativa" - SA. Botoşani. în 
conformitate cu prevederile aJ1. [3 alin. 2 ht. a} din Ordonanta Guvernului nr. 7l/200f . 

Art.3. Pe data intrării În vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispozi\il 
con/rare. 

ArtA. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile din aparatul de specialitate 
al Consiliului Local, administratorii s,c. "Locativa" -- SA, Botoşani şi Aparatul de lucru al 
Consiliului local, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTEDE SEI>INTĂ, CONTRASEMNlcA!.A, 
Consilier, Constantin Cosric Secretar, Ioan Aposru 

.{ Jip., -
'-:ţ-./." :,',',,_ "l-I· , 

Nr..~(H '. 
~J.(IS.~()()': 



România Anexa nr. 1.1. 
Judeţul Botoşani la Regulamentul aprobat prin 
Municipiu! Botoşani 1I.CL. nr.204 din 31.05.2005 
Consiliul Local 

LISTA TARIFELOR DE I'OR:\IRE LA LICITATII:: 
PENTRU SPATIILE ct ALTĂ DESTINATIE DECÂT CFA OE 

. LOCl'INŢ Ă . 

2. lan!c dc pornire la licitatie pentru spatiile cu altă destinaţie decât cca dc 
locuim ă. TaI i fui nu include TV1\. 

Lei vechi/mp Lei noi/mp 

1. 70NA DE AMPLASAMENT 

1. Lona A	 30% din tariful de bază 

_. 70na B	 15% din tariful de bază 

J. Zona C	 5% din tariful de bază 

4. Zona D 

II. PROFILUL DE I\CTIVITAI E 

Activităţi productive (confecţii, brutării - produse 54.000 5,40 
pdtiseric. pI clucrarea lemnului, aluminiului elc.) 

.a Activitati comerciale (produse alimentare. industriale. 
flori. farmaceutice. dcpozi: cn gros. alimentaţie puhlică) 7.50 

.b Cluburi, Internet -cafe, jocuri electronice, jocuri 
electronice - mecanice, etc.	 ~86.00() ~,60 

I .c Agentii turism	 86.000 8,60 

2	 Prestări servicii (tâmplărie, geamuri - oglinzi, 
cojocăric. service auto, reparaţii aparatură 

electrocasnice. ceasornicărie, trizeric, coafură.	 44.000 4.40 
~lpugrJCc, birou l:UplJl JC!C. cub.nctc medicale, 
tocilărie, confectionări chei. Înregistrări audio-video, 
incărcăr: brichcte, ctc.) 

3. Sedii hănci. CLC. norariate publice 
-l Sedii agenti economici, depozite materiale, arhive, \ 

, 7?6.000 
(36.000 

cabinete medici de familie. 

5. Fundatii Şl asociaţii nonprofit, case de cultură, 27.000 2,70 
organizatii neguvernamentale. cluburi sportive. 

biblio.eci. gr"diI1lte. 
6. Sedii asociaţii locatari- prouricum 19.000 ] ,90 
7. Sedii partide politice 19000 1,90 
8. Gar<J!c I 6 (I()(I 1,60, 

! 
! 



GRADUL DE DOTARE TEHNIC 
1. Fcarte bună - 3'0% din tariful de bază 
2. Bună - 15% din tariful de bază 

3. Satistăcătoarc 

"1 \[(L.\ (1.1.1l11([[ 
1. loarte bun:) - 30°'0 din tariful de bai'l 
" Hunâ - 15"'0) dm tariful de bază 

3. Satisfăcătoare 

"OTA: 
Tari!ele vor fi rcactualizatc trimestrial: OI ianuarie ..- 01 aprilie. OI iulie,Ol 

octombrie. in funct:c de indicele de inflatie pentru servicii. comunicat de Direcţia de 
StatistlCă 

Pentru spatilie din wna 11l1lJ:eislică ( centrul vechii se va lua in calcul 7011". 

medic. 
Pentru sediile partidelor politice nu se va lua în calcul zona de amplasare. 
Pentru dcstinatiile prevăzute la punctele 5, 6 7 şi 8 din cap.ll nu se V3 lua in 

considerare zona de amplasare. 
Preţul de începere a licitatiei va fi calculat ca medie a tuturor activităţilo: 

desfăşurate în spaţiul. 

În cazul în care suprafaţa ocupată d4e activitatea de bază (prezentată la 
punctele 1, J a, Ib, IlO şi 2 din cap. II) este egală saa mai mjcă Gl' 5Q% din suprafaţa totală 

a spaţiului ce urmează a ti inchiriat, preţul de începere a licitatiei poate fi micşorat cu 
10%- 40%. 

Perioada de inchiriere va li de I - 3 ani. În condiţiile in care contractul Jc 
.inchiriere s-a incheiat pc o perioadă dc I (un) an, acesta poate ti prelungit pe o perioadă de 
până la 3 ani. dacă chiriaşul si-a respectat in totalitate prevederile contractuale. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, Ioan Apostu 

, ,
 




