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CĂTRE,
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞA..
"II 

SPRE ':'THNŢ..\: PRIM".RIA MlTNICIPJlTLlTI BOŢoş,t,~rI·
 
PIAŢA REVOLUŢIEI NR.I
 

Referitor ia; petiţia înregistrată la Consiliul Local sub nr.452Î3.08.2016 

Alăturat vă înaintăm punctul de vedere al URBAN' SERV S.A. Ia petiţia sus menţionată , 
prin care un grup de comercianţi din Hala de carne solicită reducerea chiriei şi eliminarea contravalorii 
lunare pentru utilizarea suprafeţei comune. 

Precizăm că în şedinţa Consiliului de Administraţie din 22.09.2016 a fost avizat răspunsul 

în cauză. 

Cu stimă, 

26 

OIRECTOR GENEKAL, ŞEF BIROU TEH~I5.tUTOJUZĂRI 
ing.Simion Drelciuc sing. Angel~eaCiuc

r.: 

ONZEX 
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CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI 

Spre ştiinţă: Primăria Botoşani 

Urmare: PETIŢIEI nr. 452/03.08.2016 inregistra" la Consiliul LoealBotoşaui (şi transmisă 

sub ur.10224/09.08.2016 la URBAN SERV S.A., Beteşaul] formula" de un grup de beneficiari de 
contract de inchiriere boxe În Hala de carne din Platou B - Piata Centrală prin care solicită 

reducerea "Pretului de pornire În vederea Înehirierii prin licitatie (pentru SC; PF; II; AF) cal'. II~ 

cap.II.!.3 " din Lista de " Tarife pentru activitAtile desllsW1lle în Pieţele si TârguI (Obor) aflate în 
administrarea societătii Urban Serv S.A.. Botoşani" aprobate cu HCL Of. 202131.05.2005. Anexa nr. !.2. Ia 
Regulamentul aprobat prin HCL llr. 202 din 31.05.2005..,.;mexe la Contractul de Cone.siu". llr. I 25771 din 
data de 20.10.:2005: prezentăm următoarele: 

I. DATE TEHNICE: ORGANIZATORICE; MENTENANŢA 
Hala de carne in care işi desfăşoară activitatea petenţii. a fost construită şi amenajată astfel 

Încât fluxul de aprovizionare cu marta şi cel de accccs al comerciantilor la spatii să nu se 
iruersecteze cu l1tL'U! cumparătoriiorvizitatorilor pieţei . 

Funcţionarea individuală a spatiilor (Inchiriate agenţilor economici în eauzil"; din Hala de 
carne nu este posibilă deoarece partea comună este parte integrantă dintr-un tOT unitar ca obiectiv 
Oala de carne. construită şi amenajată potrivit prevederilor Iegisla~iei sanitar veterinare in vigoare 
şi care au fost primordiale la acordarea autorizatici de funcţionare eliberată de DS VSA. Botoşani. 

Fiecare spaţiu este Cr!D1pUS din spaţiu de vânzare şi un spuţiu de tranşare împreună 

constituie suprafata închiriată. la care ~-a adaugat cotă parte suprafata comună (aferentă fiecărui 

spatiu) pe care o utilizează doar chiriaşii şi fără de care nU:H 11 fost posihi] autorizarea obiectivului 
in ansamblu ca măcelărie şi nici autorizarea Functionarii utilizatorilor de către DSVSA. Botoşani . 

.Accesul comerciantuor la spaţiul închiriat se realizează obligatoriu prin vestiarul filtru 
dotat cu: spatii pentru vesriare femei/bărbaţi unde se păstrează hainele de stradă/echipamcnrul de 
lucru (dotare cu vcstiarc metalice achiziţionate dc URRAN SERV S.A.); grupuri sanitare/duş 

pentru femei/bărbaţi şi unde curătenia/rnentenantainstalaţiilor sanitare se asigură prin personalul 
specializat al URBAN SERV S.A.. 

Tot ca parte comună sunt: 
holul de acces comercianţi şi aprovizionare cu marfă (numai pe la rampa special amenajată 

cu burduf, prevăzută cu două uşi acţionate electric); 
sală odihnă (dotat cu mobilier de URB,-\l'\l SERV S.A.) şi grupul sanitar de incintă; 

spaţiul pentru depozitarea deşeurilor menajere şi asimilate (dotat de URBAN SERV S.A. 
eu recipicnţii necesari - 2 pubele de 240 litri; 

spatiul pentru depozitarea materialului cu risc sporit SNCU (subproduse nedestinate 
consumului uman) (dotat de URBAN SCRV S.A. cu ladă frigorifică), Aceste produse sunt 
predate temporar la S.c. PROTAN - ROMAN (conform cerinţei impusă de către DSVSA 
Botoşani ia autorizarea obiectivului) spre incinerare, in baza unui contract perfectat cu 
URBAN SERV S.A - care suportă costurile aferente acestui serviciu. 



Cu personalul specializat al URBAN SERV S.A. se asigură mcntenaţa şi pentru : 
Centrala de frig + instalaţia de răcire (achiziţionată/in locuită în anul 2013 de URBAN 
SERV S.A., ocazie în care s-a refăcut şi întreaga instalaţie de răcire); 

convectoarele amplasate pe holul de aprovizionare cu marfă cât şi în spaţiile închiriate; 
centrala electrică + boilerul în vederea asigurării căldurii şi apei calde la spaţiile destinate 
medicului veterinar şi laboratorul asistenţilor veterinari ; 

- aparatele instant pentru asigurarea apei calde la fiecare spaţiu închiriat; 
- sistemul video şi camerele de supraveghere (realizat pe cheltuiala URBAN SERV S.A.); 

instalaţiile electrice de iluminat/prize cât şi cele de apă/canalizare din spaţiile comune şi la 
fiecare spaţiu închiriat; 
lucrări de reparaţii/înlocuire linoleum pe houl de acces comerciaţi şi aprovizionare cu 
marfăisuportate dc URBAN SERV S.A.). 
În toate spaţiile comune lucrările de igenizare zilnică, curăţenie generală din ziua de luni şi 

mentenanţa tuturor instalaţiilor/echiparnentelor este asigurată de către personalul URBAN SERV 
SA (îngrijitori hală, electricieni, lăcătuşi, istalatori, etc.) 

Tot cu personalul autorizat de la URBAN SERV S.A. se efectuează lucrările DDD 
(dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare ) conform graficului lunar/anual avizat de DSVSA Botoşani. 

În fiecare zi de luni, după curăţenia generală (din spaţiile închiriate şi cele comune) se execută 
lucrările DDD cu substanţe achiziţionate de URBAN SERV SA. 

Precizăm că pentru desfăşurarea activităţii de DDD la balele din pieţele aflate în 
administrarea societăţii , s-a impus de către DSVSA Botoşani autorizarea unui spaţiu 

corespunzător cerinţelor în domeniu, pentru păstrarea substanţelor, a echipamentelor, etc. Acesta a 
fost amenajat la sediul societăţii, s-a dotat cu echipamentele necesare şi a fost autorizat de către 

instituţia în drept. 
Supravegherea activităţii din Hala de carne se face de către administratorul de hală care 

este angajatul URBAN SERV S.A., a unui medic veterinar şi asistent veterinar • angajaţi ai 
DSVSA Botoşani, pentru care sunt amenajate spaţii distincte, tot în incinta acesteia. 

La darea în folosinţă a Halei de carne s-a amenajat în octombrie 2008 (tot pe cheltuiala 
URBAN SERV SA) la fiecare spaţiu închiderea frontală, prin montarea de rulouri de aluminiu, 
pentru a se asigura o uniformitate şi arhitectură specifică în vederea protecţiei bunurilor/ 
mărfurilor chiriaşilor. 

Hala de carne este amenajată în incinta Platoului B . spaţiile inchiriate la parter (dar cu 
sistemul instalaţiei de răcire la nivelul etajului). La etaj fiind spaţii proprietate, având culuar de 
acces deasupra celui pentru vizitatorii/cumpărătorii halei . Pentru a se asigura protecţia 

vizitatorilor de la parter şi a produselor comercializate pe una din laturile cu spaţii de la 11 - 21 s
a amenajat o zonă de protecţie (acoperiş din policarbonat ) tot pe cheltuiala URBAN SERV S.A. 
(planşa anexă) . 

Pe platoul de acces al cumpărătorilor/vizitatorilor Halei de carne curăţenia este asigurată 

tot cu personalul URBAN SERV S.A., la fel şi pe zona de protecţie sus menţionată, 

Ţinând cont de faptul că Platoul B este acoperit cu policarbonat pentru a reduce efectul de 
seră s-a acoperit cu plasă de umbire tot cu personalul URBAN SERV SA. şi pc cheltuiala 
societăţii noastre. 

Fală de cele prezentate considerăm că nu se poate diminua sau anula tariful de 240 leillună 

stabilit pentru fiecare boxă, la care se adaugă cotă parte consum utilităţi apă/canal şi energie 
electrică. 

II. DATE ECONOMICE 
La data "inaugurării" respectiv licitaţiei, OI.l0.2008, pentru închirierea boxelor din Hala 

de carne din Platoul B, Piaţa Centrală (investiţie nouă), tariful de pornire la licitaţie, conform 
Listei de preţuri aprobată cu HCL Of. 202/31.05.2005, era: 

- "Utilizare spaţiu (boxă) În Hala de carne· 101.00 lei/mpllună cu TVAinclus 
- "Utilizare platou hală" (cheltuieli comune) - 2,30 Iei/roD/zi cu IVA inclus 
La momentul actual septembrie 2016 tariful de pornire la licitaţie conform aceleaşi "Listă 

de preţuri aprobată cu HCL Of. 202/31.05.2005 actualizată În conformitate cu Cap. IV din Contract 
nr. 1 25771/20.10. 2005 care prevede că în aplicarea tarifelor aprobate, operatorul asigură 



actualizarea acestora trimestrial (OI ianuarie, OI aprilie, 01 iulie, 01 octombrie)" este: 
- "Utilizare spaţiu (boxă) in Ha1a de carne este de 131.00 leilmpflună cu TVA inclus; 
- "Utilizare platou" este de 3,00 leilmp/zi cu TVA inclus; 
Pentru perioada analizată, menţionată în petiţie, Indicele Preţului de Consum comunicat 

oficial de Institutul Naţional de Statistică) la grupa "servicii" pentru perioada În discuţie (sept 
2008 - august 2016) este de 135.35%. 

[.mă de cele prezentate m.ai SU.5 analizând cQ[l1~[atj~\-' taIlrcle dc pomire la liciilll~_.~Z!l-jl~_; 

- la "Utilizare spatiu (boxă) in ! Iala de carne (de la in: .00 lei.mp/hmă cu TVA indus, la 
1~ J ,00 l~i':mr/hm~. el] TVA if1c1::~·. rrn'..~er'nI df'" n("t'!:7j1r~re a fr}~I d:-)2?~]I)v.) ;~l!~ df" 1}:\_.351~{, 

IPC grupa ::;;.;n-·k~i. aferent pcricact:i~ 

- ia "Utilizare ptmou'- (c;lt=huidi comune , J~ 2,::;j le; l1lj? Li (Ai ~-VA.lrldu:.i la ~GO 1.ei-'IT.p/zi 
cu -~-VA procentul ce actualizare a ro')t de t~.c!-..±~~;,~~, fâ!li de _l2~<_;_~~::~(, rpc grupa servicii ~ferent 

perioadei. 
C(\:1S'idcr-Jm .:::d!r~nOi~!~ :~:2t t2~[e1t' ~ •.~:j d:-,i:'-~~!~ e:~i.":" n71(::o;(ht~iL :::0Fc~idŢea J:~ :-1 :-~ct1,Ae;~ r-r~wl 

ft'U-":9rui@ la ii~i1?lLc lîil~~2je Şu:)t'2~llib)1~; aici .:;j:·~i;)l:,;"~d ....,)Ltt,:c.·c-k,d; lu.l;a'c C1 utijii~::f~i ,;UtJfLifţ;-ţ,~ 

comune. dat fiind chchuiclilc lunare obEg.ai:onf 8.T~rc:nll~ mcntincni :;-: stare de tunctionarc a 
obiectiv ului. rnenunerea uuiorizatiei. 1ndt'pI1njIt:;:~ tuturor cerintelor ·..:.an~'L-tr - veterinare. 
y\"!zn/ccn!foluJ b.marilor :Jf1.:Ite.1n Jdmin.i'5t:Dn::·(l '5<~r:;e!,1t;1, 1!~ţ.:>:--ZlW~ pe ~e-te-~i~ cHid;!"!:". colecrarec 
~i tn.~nspo-it>JJ d~:şC:)I'iL:""'î'_ -:'c:::r;;vrn,rCJ ~r3-:;:ur;1~"',! ?SI ~E h)21;:.:ti;? :-.f:::r(·n1:ffi asigurarea ';ur",rtuIui ş~ 

etichetarea 5Pâţ~U~ui f1eciiriJi ago::. ece-nOiIi.ic( pentru a [~ '.'Ţl tot unitar), S;;C. 

Tarifele pentru activităţile dcsfăsuratc h~ Pietele '~j Ţ§yg:~ţi ({lhcw ţ aflarc în administrarea 
societăţii t'rban Serv SA Botoşani" aprehrJte (."J HCL nr.~O~ f~ 1.05_2005, anexă b contract, 
valabile la 01.10.2008 şi La OL08.2016; 

rpc grupa servicii pentru perioada septembrie 200& - august :016 comunicat oficial de 
INSSE. 

CAIET DE SARCINI pentru licitatii spatii comercializare carne proaspătă si carne 
pasăre congelată. şi/sau refrigerată. 

Componenţacorn-iei de licitaţie. 

Schita spatiilor licitate. 
Pe lângă toate aspectele si argumentele de mai sus. TREBVTE avut În vedere că Închirierea 

spatiilor se face pe baza de licitatie publică cu strigare. cu liberul consimţământ al celor ce 
participă. În cadrul reglernentat de autoritatea locală. pornind de ia un tarif minim stabili; prin 
HCL. 

Di~C<.."1or cwnomicL ~fDePanamcn~Dezvoltare. 
Şuşter CameliaV/ ~ ~\'lOrel 

Şef birou, Şcf Birou Te\r:;utOri7.Ari 
CFP, Preţuri, Analize Eonomice, 

sing. AngeJ~ieaCiUCÎng.Li~\Ă 
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TARIFE 
/
/ 

PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE IN PI~TELE SI TARGUL (OBOR)
 

AFLATE IN ADMINISTRAREA S.C. URBA~ SERV SA BOTOSANI
 

VALABILE PENTRU PERIOADA 01.10.2008-31.12.2008
 

NR. TARIF 
CRT. SPECIFICATIE U.M. LEI / U.M. 

2 3O I 

TARIFE PENTRU INSCRIERE LA LICITATII 
(PENTRU s.c., A.F., P.F.) 

.. Inchiriere mese loc 24,00 

.. Utilizare spatii, utilizare platou pentru amplasare tonete, loc 34,00 
chioscuri 

fI PRET DE PORNIRE IN VEDEREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE (PENTRU 
s.c., A.F., P.F.) 

11.1 PIATA CENTRALA 
11.1.1 Inchiriere mese 

.. Mozaicate (metalice) loc/zi 7,00 

.. Fibra sticla loc/zi 9,60 

II.1.2 Utilizare platou in vederea amplasarii de: 
.. Chioscuri, vitrine (pentru comercializarea de rnp/zi 2,30 

produse alimentare, preambalatc, legume-fructe, 
panificatie, gustari calde, oua) 

.. Chioscuri, vitrine (pentru comercializarea de mp/zi 2,60 
produse industriale. flori.prestari servicii. ambalaje de 
mana, presa, efecte loteristice) 

11.1.3 Utilizare spatiu (boxa) in Hala de carne mp/luna 101,00 

~.l.4 Utilizare vitrina figorifica vitrinal1una 364,00 

,11.1.5 Spatii amenajate pentru depozite 
- Subsol Hala carne, peste, subsol platou B mplluna 12,30 

11.1.6 Spatiu Hala peste .'.:, mplluna 28,20 

11.2 PIATA VIILOR I 

II.2.1 Inchiriere mese ., 

I 

.. Mozaicate (metalice) 
• Fibra sticla 

. '. ,.<
',',.:. 

;' loe/zi 
loc/zi 

4,20 
5,70 

mailto:contact@urbanserv.botosani.ro


NR. TARIF 
CRT. SPECIFICATIE U.M. LEI/UM. 

V.1.3 - Sector carne si produse din carne 
. spatiu (boxa) cu vitrina figorifica ZI 50,00 
- utilizare camera frigorifica ZI 53,10 
- van7Me miei buc/zi 2,20 

V.I.4 - Utilizare platou mp/zi 2,20 

V.I.5 - Sector vanzari brazi buc/zi 1,40 

V.I.6 - Grup sanitar (w.C.) 
- persoane fizice 
- persoane juridice 

persoana 
spatiulluna 

0,50 
91,00 

..
V.I.? . Sector vanzari pielicele mp/zi 7,20 

V.I.S - Sector intrare in piete produse agricole (bariere) kg marfa 0,03 

V.I.9 - Sector vanzare produse lactate (inclusiv halat) 
- lapte, srnantana, branza vaci loc/zi 4,30 
- cas loc/zi 8,50 

V.l.lO - Permise de libera trecere 
• auto pana la 3,5 t auto/luna 26,60 
- auto peste 3,5 t auto/luna 42,60 

v.i.n - Inchiriere cantare 
- balanta compusa buc/zi 2,20 
- balanta romana (pana la 1000 kg) buc/zi 6,40 
- balanta compusa (abonament) luna 53,70 
- cantar zecimal buc/Zi 6,40 
• efectuare cantarire cantarire 0,75 

V.2 MINIBAZAR 
V.2.l - Utilizare mese rezervate loc/zi 2,20 
V.2.2 - Utilizare platou mp/zi 2,10 
V.2.3 - Utilizare mese nerezervate loclzi 7,80 

V.3 TARG(OBOR) 
V.3.I - Utilizare mese cu copcrtina loc/zi 2,10 
V.3.2 • Utilizare mese fara copertina loc/zi ..J..i2 
V.3.3 - Utilizare platou in spatiu amenajat mp/zi 2,10 
V.3.4 - Utilizare platou 

--, ... 
mp/zi 2,60 

V.3.5 - Vanzare animale vii (bovine, porcine, cabaline) 
• peste 6 luni animal 7,30 
- intre 3 si 61uni animal 4,00 
• sub 3 luni animal 2,1O 

V.3.6 - Acces larg (Obor) 

· vehicule cu tractiune animala vehicul/zi 1,40 
· autovehicule auto/zi 5,20 

VI PRETURI PENTRU SERVICII PRESTATE 
- Racordare energie electrica loc 71,60 
- Reparatii balanta compusa pana la 10 kg (cu uzura buc 34,30 

medie) catre terti 
- Reparatii pietre cantar (terti) buc 21,00 
- Reparatii accidentale balanta (incusiv verificare buc 54,00 

metrologica) 
- Reparatii si verifcarc metrologica pietre cantar buc 4,00 
- Utilizare platou piata en-gross mp/zi 0,75 



TARIF 
CRT. 
NR. 

U.M.SPECIFICATIE LEI / U.M. 

Utilizare platou in vederea amplasarii de: 
- Chioscuri, vitrine (pentru comercializarea de 

produse alimentare, preambalate, legume-fructe, 

11.2.2 

mp/zi 2,20 
panificatie, gustari calde, oua) 

- Chioscuri, vitrine (pentru comercializarea de 
produse industriale, flori, prestari servicii ambalaj e de 2,60 
mana, presa, efecte loteristice) 

mplzi 

TARG(OBOR)11.3 
1,20mp/luna11.3.1 - Inchiriere chiosc 

0,75mp/zi Obor11.3.2 - Amplasare chiosc 

1104 MINIBAZAR 
2,10mp/zi11.4.1 - Utilizare platou 

5,60loc/zi11.4.2 - Inchiriere mese metalice acoperite 

III TARIFE PENTRU REZERVARE LOCURI PUBLICE IN PIETE 
(PENTRU s,c, A.F., P.F.) 

PIATA CENTRALA IlU 

- Mese fibra sticl a 13,00III.l.l loclzi 

loc/zi 7,60III. 1.2 - Mese mozaicate (metalice) 

12,30III.1.3 - Subsol Hala carne, subsol platou B mp/luna 

- Utilizare platou (ocazional) mp/zi 6,40III.IA 

PIATA VIILOR III.2 
4,20III.2.1 - Mese mozaicate (metalice) loc/zi 

111.2.2 - Mese fibra sticla loc/zi 5,30 

I1I.3 MINIBAZAR 

III.3.1 - Mese metalice acoperite loc/zi 5,60 

IV TARIFE PENTRU REZERV ARE LOCURI PUBLICE IN PIETE (PENTRU 
PRODUCATORII PARTICULARI) 

IV.I PlATA CENTRALA 

uv.i.r - Mese mozaicate loc/zi 3,30 

IV.1.2 - Mese fibra sticla 
- interior loclzi 4,70 
- exterior loc/zi 2,20 

IV.1.3 - Mese metalice loclzi 2,50 

IV. 1.4 - Vitrine in Hala de lapte loclzi 1,50 

IV.1.5 - Subsol Hala carne, subsol platou B mp/luna 12,30 

IV.1.6 - Spatii amenajate pentru depozite -- platou A mp/zi 1,20 

IV.1.7 - Utilizare platou mp/zi 2,20 

IV.2 PIATA VIILOR 

IV.2.1 - Mese mozaicate (metalice) loc/zi 2,10 

IV.2.2 - Mese fibra sticla . loc/zi 3,70 

IV.2.3 - Vitrine in Hala de lapte loc/zi 1,50 

V TARIFE ZILNICE (TAXA FORFETARA) PENTRU LOCURI PUBLICE IN 
PIETE, MlNIBAZAR, OBOR, PlATA CENTRALA, PIATA VIILOR 

V.l.l - Pentru mese rezervate 2,60loc/zi 
iiV.1.2 . Pentru mese nerezervate 5,60loc/zi/1 



NOTA: HCL nr.202/31.0S.200S 
Tarifele sunt cu TVA inclus conform Legii nr. 345/2002 si a Normelor metodologice de aplic. 

aprobat prin H.G. nr. 598/2002. 
Reactualizarea trimestriala a tarifelor se face la datele: 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octoml 

in functie de indicele de inflatie pentru servicii comunicat de Directia de Statistica. 
Tarifele sus-mentionate sunt praguri minime de plecare la licitatie. 

1 loc reprezinta spatiul numerotat, destinat expuneriilvanzarii marfii. In cazul ocuparii \ 
suprafete mai mici decat locul public specificat, se va incasa o suma corespunzatc 
pentru Y2 din suprafata specificata. 

Contabil sef, ji ;:-,\Întocmit,
 
ee. Camelia Suster" "
 Vng. \i~anaMinta 

""" \- ,,1\u~) 
iJ \ 0\J 
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URBAN SERV S.A. 

eotosant Reg. Corn. J 07 / 272 / 1998 

1 Decembrie nr. 19 Cod fisca l RO 10863076 

Cod postal 710244 Capital social 8.073.720 lei _,~" 

Str 

L.,-=:: < C;CA-Z'~:~ 
Fa.x...: 0231/531662 Email: urbanServdg@gmail.ţ1W.... .&;;':\'-. 

O'.'..i -,>.\\
.-':-.,)' 0.\ 
"Z ;:;;~'" n:o""""APROBAT "(") ·~'iIL·t"r'li ,,}blil' ;.t>H 

DIRECTOR GENERAL"; SA ~/ 
',\::1- 1 :;-11 

ing. Simion DRELCIUCO~;:;/ 

r--: 
LISTA 

taQQj,2h 06 ddr;;Nr.	 'oLJ ,J 

TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A PIEŢELOR ŞI 

TÂRGULUI (OBOR).
 
PERIOADA DE VALABILITATE A TARIFELOR:
 

1 IULIE 2016- 30 SEPTEMBRIE 2016
 

NR. 
CRT, 

SPECII;\CA TIE 
----- -,  , --,."-"". --- . 

o I 

I 
TARIFE PENTRU INSCRmRE LA LICITAŢII 

(PENTRU S.c., A.F., P.II.) 

- Închiriere mese 
- Utilizare spaţii, utilizare platou pentru amplasare 
tonete, chioşcuri 

lUI 

11.L2
 

I,;~ .
 
11.1.3 

11.1.4 

11.15 

11.1.6 

11.1.7 

U.M.
 

2 

loc 
loc 

TARlF 1, 

LEI/U.M. 
3 

31,00 
44,00 

PREŢ DE PORNIRE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE 
(l'l~NTIW s.c., A.F., P.F.) 

PIEŢE 

Închiriere mese 
- Moznicate (metalice] 
- Fibră sticlă 

- -"--'-_.-'.. 

Utilizare platou În vederea :lInp[;I<II';i de: 
- Chioşcuri, vinnu- ll'L'l1ll'lll"tlllll'l"l"laliJllrea de 

produse alimentare, pruunh.rl.u,'. 1l'~lllI11L'-rnIL·te, 

panificaţie. gustări cald-, (11\'1) 
- Chioşcuri. vitrine (pentru vonurcinlizarca de 

produse industriale, flori.prcst.ui servicii. ambalaje de 
mână, presă, efecte loteristice) 

------ -_-.-----'-' ,	 - -- , ---- -

Utilizare spaţiu (boxă) În Iiala dc carne. l lala de 
preparate din carne, Halu dc lal'i::1e 
~---

Utilizare vitrină i'rigoriliLa 

Spatii amenajare pcntru,kpu/lk 

.'--- . 

-

, -

- Subsol Hală calnr. !,l'sk, :;11 Il" >1 1'1::1(111 Il 
-_.-~-_._----~_._--

Spaţiu Hal" peşte 

Spaţii	 interioare amella.i:lJ;:" 
- în sistem închis 
- în sistem serni ÎllchlS 

I 

loc/zi 
loc/zi 

9,00 
12,00 

I 

mp/zi 
3 

mp/zi 
3 

mp/luna 131 

vitrina/luna 476 

mp/luna 

mp/luna 

16 

37 

mp/zi 
mp/zi 

3 
2 

I	 I------~--- .._,.-	 " ---- - -- 

1/·) 

mailto:urbanServdg@gmail.�1W


-----

-- -

--

-----

--

---------

NR. 
CRI. 

SPECIFICAŢIE 

,11.2 TÂRG (OBOR) 

II.2.1 - Închiriere cluoşc 

II.2.2 . Amplasare chioşc 

11.3 MINIBAZAR 

,IIJ.! - Utilizare platou 

11.3.2 • Închiriere mese metalice acoperite 

III 

III.! PIEŢE 
--

III.!.! - Mese fibra sticlă 
_.

- Mese rnozaicate (metalice) III. 1.2 
-- .

- Subsol Hala carne, subsol platou B IIII.1.3 
- ----_. 

III.IA - Utilizare platou (ocazional) 
-'--'~ --

III.2 MINIBAZAR 
._-

III.2.! - Mese metalice acoperite 

IV 
I 

IV.I - Mese mozaicate 

- Mese fibră sticlă 

IV.2 . masă cu l loc 
- masă cu 2 IOCIJI; 

IV.3 - Mese metalice 
. 

IVA - Vitrine în Hală de i<'1'\C 
_._

IV.5 - Subsol Hală carne, suhs,,1 1'1:J1"u It ____o. 

IV.6 - Spaţii amenajatc pentru t1l'P'viil' 
~--
IV.7 - Utilizare platou 

V 

V.I PlETE 

Vl.1 - Pentru mese rezervare 
-~-----_ ~_._---.. _~ ..1----'

V,1.2 - Pentru mese llcrt,;/,I,.'I'v'lk 
1----' ..- ------~---

- SCCI(i[ carne ~il ....rodu-.c tiÎ Il l';11'l1l' 

- spatiu (boxă) CII VIIII":l ['rigorilil""
V 1.3 

- utilizare cameră Jl'Îgnri lir,-l 
- vânzare miei 

-------_.-.._.~--~--------

VI.4 - Utiliznrc platou 
,~~-----. 

TARIF 
U.M. 

LEI/U.M. 

mp/luna 

mp/zi Obor 

rnp/zi 

loc/zi 

2 

I 

, 

3 

7 

TARIFE PENTRU REZERVARE LOCURI PUBLICE ÎN PIEŢE, 
MINIBAZAR, (PENTRU s.c., A.F., P.F.) 

17 

loc/zi 

loc/zi 

10 

mp/luna 16 

mp/zi 8 

loc/zi 7 

TARIFE PENTRU RleZEnV ARE LOCURI PUBLICE ÎN PIETE 
(PENTIW PIWIHJCĂTORIIPARTICULARI) , 

loc/zi 4 
----._--

masă/zi 3 
masă/zi 6 

oloc/zi J 

loc/zi 2 
-

mp/luna 16 
-_.. 

I'I"l(lU ;\ rnp/zi 2 

mp/zi 3 

TARIFE ZILNICl<:(TAXĂ FOI{FKI'AI{Ă) Pl<:NTRU LOCURI PUBLICE ÎN 
PIETE, MINIH;\ZAR, OBOR 

loc/zi 3 
- .. 

loc/zi 7 

ZI 61 
ZI 65 

buc/zi 3 

mp/zi 3 
" 



--

- ----

- -------------- -----

- -------

- - ----

1. SPECIFICAŢIE 
I 

Sector intrare în pieţe produse agricole (bariere) 

- Sector vânzare produse lactate (inclusiv halat) 
lapte, smântână, brânză vaci 

..-----_._-----_.._-

balanţă romană (p5n:1 la 1000 kg) 
balanţă compusă (abonament) 

NR. 
CRI. 

V.1.5 - Sector vânzări brazi 

- Grup sanitar (W.c.) 
- persoane fizice 
- persoanejuridice 

- Sector vânzări pielicele 

-

-
- caş 

- Permise de liberă trecere 
- auto până la 3.5 t 
- auto peste U t 

- Închiriere cântare 
- balanţă compusă 

-
-
- cântar zecimal 
- efectuare cântărire 

MINIBAZAR 

- Utilizare mese rezervate 
_.. 

- Utilizare platou 
-

- Utilizare mese nercvrrv.itc 

TÂRG (OBOR) 

V.1.6 

V.1.7 

V.1.8 

V.1.9 

V.UO 

YUI 

V.2 

Y2.1 

V.2.2 

V.2.3 

IV] 

V.J.! 
-

- Utilizare mese elicupnlill:' 
--- .

- Utilizare mese fCir:' cnpertin:' 

- Utilizare platou 
__ o •• ___ 

-

- peste (, luni 
- lnlre:l :;;i 61ulli 
- sub :llulli 

----- . _

- Acces T"r~ (OhI1l) 

-

uutovchicnh

.

! 

V.J.2 

V.J] 

V.3.4 
~..

V.3.5 

-

V.3.6 

... 

_. -- - --"--- -- ------_.- . __ •. 

,-_..__. . 

. _. 
- Utilizare platou în Sl,,,!iu .uucnujar 

-

Vânzare animale vii (hovinc, porciuc. cnbalinc ) 

vehicule cuu.uluu«: dllilll;i1;"l 

-

D.M. 
TARIF 

LEI/U.M. 

buc/zi 2 

persoană 

spaţiu/lună 

1 
III 

mp/zi 9 

kg marfa 0,05 

loc/zi 
loc/zi 

5 
10 

auto/lună 

auto/lună 

33 
52 

buc/zi 
buc/zi 
luna 

buc/zi 
cântărire 

3 
8 
66 
8 
1 

loc/zi 3 

mp/zi 3 

loc/zi 10 

loc/zi 3 
. ,,_._.

loc/zi ., 
L 

, 

mp/zi 3 
----

mp/zi 3 , 
. - -

----_.._._.. 

animal 
animal 
animal 

vehicul/zi 
auto/zi 

9 
5 
3 

2 
6 



NR. I 

CRI. '1 

TARIF 
SPECIFICAŢIE D.M. 

LEI/D.M. 

vt PREŢURI PENTRU SERVICII PRESTATE ÎN PIEŢE ŞI TÂRG (OBOR) 

I 

- Racordare energie electrică loc 93 
- Reparaţii balanţa compusă până la 10 kg (cu uzură buc 45 

medie) către terţi 

- Reparaţii pietre cântar (terţi) buc 27 
- Reparaţii accidentale balanţă (inclusiv verificare buc 70 

rnetrologică) 

. Reparaţii şi verificare metrologică pietre cântar buc 5 

. Utilizare platou piaţa en  gros; mp/zi I 
- Înlocuire cântar neverificat metrologic la buc/zi 

I 

49 
constatareaadministratorul ui; 

I 

I 

NOTĂ: 
- Tarifele au fost aprobate cu IICI nr. .:'0..:' DIN 31.05.2005 modificată, completată şi 

actualizată ulterior prin: HCL m. ]l)5 din 8 iulie 20] 5, HCL NR. 30 din 24 martie 2016, HCL 
m. 86 din data de 21 aprilie 2016; 

- Tarifele sunt cu TVA (20%) inclus conform Codului fiscal şi Normelor de aplicare. 
- Reactualizarea trimestrială a tarifelor se face la datele: OI ianuarie, OI aprilie, 01 iulie, 01 

octombrie în funcţie de indicele de inflaţie pentru servicii comunicat de Direcţia de Statistică. 

Dacă prin reactualizare valoarea zecimalclor este egală sau mai mare de 5, aceasta se 
rotunjeşte la întreg. Dacă prin reaciualizare valoarea zecirnalelor este mai mică de 5, aceasta 
se reduce la întreg. 

. Tarifele sus-menţionate sunt rr":,:uri minime de plecare la licitaţie. 

- I loc reprezintă spaţiul numerotat. destinat cxpuncrii/vânzării mărfii. 

- În cazul ocupării unei suprafete mai mici decât locul public specificat, se va încasa o sumă 
corespunzătoare	 pentru y., din supral;ll:> 'pL'ci lical:\. 

- 1 masă cu un loc are o suprafiuă mai mica SCHI egal'l cu I mp; 
- 1 masă cu două locuri are o S'.'I"" ",!,', n1<li mure dc J mp. 

DIRECTOR ECONOM1l'. ÎNTOCMIT, 
ing. Lili.anaMIRIŢĂee. cameli~J)JŞTER ( \r
-, ., \
'" \~" ;'j 
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URBAN SERV S.A. 

Botosuu Reg. Com. J 07 l' 272 j 1998 
StL 1 Decernuue nr Ui Cod fiscal RO 10363076 

Cod pO;,1.1\ 7102~·\ Capital social 8.073720 Iei 

CAIET DE SARCINI
 
PENTRU LICITATII SPATII COMERCIALIZARE
 

CARNE PROASPATA SI CARNE DE PASARE CONGELATA SI/SAU REFRIGERATA
 

1. PREVEDERI GENERALE 

LOCA TOR: URBAN SFRV ~~ A. BOTOSANI, persoana juridica cu s:ediul social In Botosani, str. 1 Decembrie nr. 19, 
-eprezentata de ing. Simion Drelcruc - director general 

UTILIZATOR: Persoane fizice sau juridice care sunt autorizate sa desfasoare activitate de comen cu respectarea 
Regulamentuiu! de organizare si functionare al pietelor in baza H.C L. nr. 202:'31.05.2005 

La inscrierea pentru licitatie nu participa persoanele fizice SI Juridice cale: 
au debite fata de URBAN SER'J SA BOTOSANI; 
au adjudecat si au refuzat ultenor. in mod nejustificat perfectarea contractului; 
au solicitat rezilierea contractului sau nu au achitat china pentru folosirea amplasamentului pana la data stabilita in contract 
In cazul 'enuntRni uniiaterale la contract prin neplata chiriei in avans, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice in 

cauza, pierd dreptu: de a participa la licitatie pentru acelasi loc timp de 3(trci) luni consecutiv 
In cazul persoanelor juridice care au subinchiriat spatiul. in lot sau in parte, fara aprobarea URBAN SERV S.A. BOTOSANI, 

acestea precum si cer depistati in spatiu, pierd dreptul de a participa la hciţatie pentru acelasi spatiu timp de 3 luni CO'1SCcut"I. 
Inscrierea la licitatie se face numai pentru un spatiu. In cazul In care vor ramane spatii neadiudecate, solicitantii se pot 

.nscrie pe loc si pot participa la licitatie. Fiecare agent economic poate adjudeca maxim 2 locuri (S.C., I.F, II) 
Obligatiile persoanelor participante la licitatie sunt 
sa se informeze cu privire la datele inscrise in documentatia de licitatie si sa le insuseasca; 

• sa plateasca contavaloarea taxei de participare la licitatie, 
• sa achite pe loc contravaloarea chiriei spatiului adjudecat, pentru luna urmatoare; 
• sa se documenteze asupra metodologiei de licitatie; 
• sa respecte ordinea sedintei de licitatie; 
• sa nu rnai faca oferte dupa ce presedintele comisiei a pronuntat cuvantul "adjudecat" - moment ce pune capat licitatiei. 

li.	 OBIECTUL CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 
Spatii amenajare pentru desfacere carne proaspata sau congelata de catre S.C., A.F., P.F., ferrrueri profesionaii in nur-rer rle 

31 spatii si 2 spat'i pentru producatori ocazionali, spatii administrate de cane Urban Serv S.A. Botosani. 
Spatiile sunt date in folosinta PE! baza unui contract de inchiriere incheiat intre Urban Serv S.A. Botosani si solicitant (agent 

economic sau producator particular). 
Soatii!e sunt arne.iajate in incin.a platoul.ii ..8" fiind asrqurate conditiile de functionare si autorizare prevazute de leqistatia in 

v.qoare. 
Dispunere. destinatie. descriere. dotari 
Constructia are urmatoarele vecmatati:
 

nord - P;etona!ul Tran.5ilvaniei
 
sud - Hala de peste
 
vest - Hata de carne veche;
 
est - blocuri de P+4·- Magazin ,,1001 Articole";
 

Hala este dotata cu 32 spatii comercializare carne, din care 3 spatii sunt destinate producatorilor ocazionali (boxa 8, 22 şi 25 ) ) 
Suprafata boxelor numerotate de la 1 la 32 este urmatoarea'
 

boxa 1 = 8.91 rnp: bO>B 2 = 8.16 rnp; boxa 3 = 8.91 mp;ooxa 4 = 7.90 mp;
 
boxa 5:= 8.91 !TIP; boxa 6:....:: 8.01 mp; boxa 7 -:: 8.10mp; boxa 8:= 8.10 mp;
 
boxa 9 = 8.C5 rip: boxa 10 = 8.10 rnp: boxa 11 = 8 10mp; boxa 12 = 8.04 mp:
 
boxa 13 =8.10 rnp; boxa 14 =8.69 mp; boxa 15 = 8.88mp; boxa 16 = 8.91 mp;
 
boxa 17 ::: 8.91 rnp. boxa 18 "" 8.85 rnp: boxa 19 ::: 8.91 mp; boxa 20 ::: '8.08 rnp;
 
boxa 21 = 7.97 mp; boxa 22 = 8.05 rnp: boxa 23 = 8.10 mp; boxa 24 = 8.91 mp;
 
boxa 25 = 8.87 rnp: boxa 26 = 810 mp; boxa 27 = 803 mp; boxa 28 = 891 mp;
 
boxa 29 = 7 91 rnp: boxa 30 = 8.91 rnp; boxa 31 = 8.30 rnp; boxa 32 = 8.91 rnp;
 

Suprafata comuna de 87,00 mp se compune din suprafetele incaperilor: P3; P5; PB, P9; P10; P 11: P12: P13 .
 
Fiecare spatiu are o cota parte din suprafata comuna a halei, respectiv 2,72 rnp/spatiu/zi,
 



Valabilitatea contractului poate fi prelunqna de drt·p~ p(-"nllu perioade de inca tre: luni numai cu acordul părţilor, 

dacă l.ocatarul va solicita in sens acest aspect cu l::i Illu inamle expirârii duratei anterioare. 
2.	 Lipsa unei soticitari scrise in termenul rncnuouat. duce i.l:ncC:13r"ea de drept a conlractulut si organizarea ur-c. noi 

licitaţii pentru spaţiul h cauză 

Locatorui va putea refuza prelungirea contractului În slludţl..;l In cal e locatarul nu si-a indeplimt obligaţiile asumate prin 
contract. eate o (una - dar nil mai mult de 3 ani de la data 11chl-~lerii contractu.ui 

Perioada de 1 l.ma este de la 15 a lunii in curs si pana la 1Li ('{ IIJI1II urmatoare. iar plata chiriei se face lunar in avans pana la 
data de 10 a lunii in curs pentru luna urmatoare. 

::'ste interzisa oedarea spatiilor catre terti, sub conditie rczorutone. 111 tot sau In parte, indiferent de forma prin care s-a facut 
aceasta operatiune. 

'n cazul in care o persoana juridica detine mal multe spatii Icqa! contraclate, utilizarea acestora se va etectua numai de 
catre persoane angajate legal de persoana juridica in speta. Pcrmu aqentn economici organizati In structura "persoane fizice" se 
va asigura un stnqu- loc. 

Toate spatiile vor ti scoase la licitatie o data la 3 ani. 
Suprafata contractata SI facturata lunar va ti cea ealcul,-\!d coutotm t,uplsfelei ocupate: si a suprafetei cota parte din 

suprafata comuna (respectiv 2,72 mp/spatiu/zi). 

IV. DISPOZITII FINANCIARE 
Contravaloarea tarifului de inscriere ia licitat.e este de 44,00 lei/spatiu. cu 1VA inclus. Contravaloarea tarifu!ui de inscriere la 

licitatie are inclus si caietul de sarcini, p\ansele anexe, oferte de n1lJltiplu prag si proiectul contractului de inchiriere, 
Pretul de pornim fa iioitatie este de 131,00 feilmp/luna, cu TVA indus, cu prag de strigare 13,10 fei mp/luna cu IVA inclus, 
Chiria pent-u folosinta spatiului ndjudecat se compune din' 
chiria pentru spatiul adjudecat:
 
contravaloarea u%zarii suprafetei comune de 2,72 rnp/spatlu/zi, cu tanf de utilizare platou de 3,0 lei/mpizi.
 
Contravalorea consumului de energie electrica SI apa-canal consumate se va achita functie de index contor propriu, la tariful
 

aplicat de dlstrtbuitcr, la care se adauga contravaloarea consumului utnrtan (energie electrica, apa-canal) pentru instalatia de 1rig, 
I!uminatul comun. vestiare, grup sa-mar. igien;zare granduri, curatenie. etc pentru zona comuna, Impartita proportonal pentru 
fiecare spatiu, 

Daca la data si ora anuntata pentru desfasurarea ucuaner nu sunl cel putin 2 ofertanti, spatiul se poate acorda sinqurulc: 
ofertant la pretul de pornire la ucitatle plus primul prag. 

Chiria pentru folosinta spatiului adjudecat va fi reactualizata tnmeatna' (01 ianuarie. 01 aprilie, 01 Iulie, 01 octombrie) functie 
de indicele de inflatie, comunicat oficial de Institutul National de Statisuca, indtterent daca spatiul a fost pus in functiune sau nu. 

In cazul ţn care 3-au ivit problerie deosebite si pentru Închirierea spatiului nu s-a achitat elv chiriei in 15 minute de la 
adjudecare, se reia Jisi!atia pentru ~,patiul respectiv. 

V. ~ORME DE UTILIZARE 
!n contorrnitate cu prevederie ~eg!ementarilesus-mentiona te adJudccantul are urmatoare,le obligatii: 
sa achite pe loc chiria adjudecata la licitatie pentru luna urmatoare: 
sa afiseze datele de identificare a societatii pe care o reprezinta; 
sa obtina toate avizele (aurcrtzanile) de functionare conform legislatiei In vigoare si sa le afiseze la spatiu/In cauza; 
sa detina atat r'3weze1tantullegal cat si personalul de deservire carnet de sanatate, obtinut de la Autoritatea do Sanatate 
Publica: vizat la zi, pentru spatiul adjudecat; 
sa respecte profi)ul de activitate adjudecat; 
sa administreze bunurile adudecate cu diligenta unui bun proprietar: 
pentru aprovizionare cu marfa se vor folosi numai grandun cu garnitUri de cauciuc, pentru a proteja covorul PVC; mijloacele 
de transport folosite la trarispo-tul produselor alimentare trebuie sa fie :;urate si mentinute in buna stare pentru a proteja 
produsele alimentare de contarninare si trebuie sa fie concepute si construite in asa fel incat sa permita curatenia si 
dezinfectarea zdecvata; mijloacele de transport se protejeaza in asa fEI incat sa se reduca la minim riscul de contarninare: 
produsele alimentare !ransportate trebuie sa fie insotite de certificate sanitar-veterinare de sanatate publica pentru carnea 
proaspata (carcase si organe) conform Ordim.lui AN.S.V S.A nr. 10/2008 si declaratie de conformitate, din care sa rezulte 
trasaotlitatea celorlalte categorii de produse de onqine arumala (carne proaspata, carne rosie transata sau tocata; 
la manipularea pranouruor se V8 avea in vedere protejarea peretilor pwtru a nu fi loviti si deterioran; 
se interzice expunerea marfurilor pe suport! care sa ccqradeze peretii lateral! ai spatiului de vanzare; 
adjudecantui ars obligatia sa achite civ prestatii lor de servicii la S C LHBAI\ SERV S.A BOTOSANI pentru furnizarea 
utilitatilor aferente odata cu chiria:
 
agentii economici si persoanele fizice autorizate, castiqatoare a licrtatuor din Ha!a de carne au obligatia de a se dota s:
 
utiliza cantare electronice, verificate rnetroloqic la termen;
 
sa elibereze fiecarui cumparator tichete personallzare care sa precize:e emltentul, cantitatea vanduta si valoarea incasata:
 
sa respecte normele P.S,1. si sa detina extinctor; 
fiecare persoana care lucreaza i~ zona in care se manipuleaza carnea trebuie sa respecte un nivel ridicat de igiena
 
personala si S8 poarte imbracaminte curata sau adecvata de protectie;
 
nu este permis accesul si manipularea produselor comercializate niciunei persoane care sufera de o boala sau este
 
purtatoare a ur-ei bolt care poate fi transmisa prin alimente sau care prezinta, de exemplu: plaqi infectate, leziuni cutanate
 
sau diaree, indiferent de situatie, daca exista vreo posrb.ntate de contamina,e directa sa.r indirecta si sa comunice. de
 
urgenta responsabilului de activrtate, afectiune respectiva si simptomele e;
 
produsele comercializate trebuie pastrate in conditii adecvate, mentte sa previna degradarea si sa evite contaminarea;
 
materialele utilizate pentru impachetare si arnbalare nu trebuie sa fie surse de contaminare , trecere depozitate in asa fel
 
incat sa nu fie expuse riscului de contaminare, iar operatiile de impachetare si ambala re trebuie etectuaten asa fel incat sa
 
se evite contaminarea produselor;
 

personalul angajat pentru comercializare carne trebuie sa fie instruit in materie de igiena alimentara adaptata activitatf tor:
 
toate articotele instalatiile si echipamentele cu care produsele alimentare intra in contact, trebuie sa ne bine curatate S\
 
dezinfectate, cu o frecventa destul de mare, pentru a se evita orice risc de contaminare:
 

alimentele susceptibile de a favoriza inmultirea microorganismelor patoqene sau formarea toxinelor, nu trebuie pastrata la o 
tem eratura care poate cauza un risc pentru sanatate: lantul criogenic nu trebuie intrerupt: cu toate acestea, ele pot fi 



URnAN SfR'1 S.A 

!{.,':b C,\"I. i (II i ) -'2 i 1.'1')8 

Cud li' C:l1 R.'J 11l3!;JCJ7t 

:::ilPlt.:1' -;cc:Ji~, Gn ?lI] ici 

-'1'96,50 j;;-i!mp!luna 
--- -- •. _"'O • _ 

209,60 lei/rnp/luna : 
-----~. ---------- - ---~ 

222.70 lei/mp/luna ' 
"235,80 lei/mplluna'---' 

COMISIA DE LICITATIE 

[(Q lI) ,,' ~ II
 

')tl j lJi-r "Ilil" 1-: i:. l ' I
 

'dhf p:)',[.II' lU?-i·]
 

Telek"'.02.31/517912 

ANEXA 2 

Nr. identificare spatiu: 
Profil: comercializare. 
Suprafata. 
Pret pornire licitatie 131,00 lei Imp/ luna 
Prag de strigare 13,10 lei/mp/luna 
Oferte !a multiplu de prag: 

131 
~-_ •..----- - ----_.. _-_.. 
; 1 I 144,10Iei/mP/luna
i 2 157,20 lei/mp/luna ... 
! 3 170,30 lei/mp/luna 
,~-+---------... _
! 4 I 18340 lei/mp/luna 
" ' 

5 

6 

7 

8 
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S.ClJ1U1AN SERV SA. BOTOSA~ 

SCHITA,
 
spatiilor pentru comercializare carne proaspa la si
 

C-arne de pasare congelata SJ!SJU refrigerata
 
situate. in Hala de Carne (noua) 

din. piata "Centrala", 
ERAI 

'Pricepi, 

VJZAT, 
DIRECTOR TEHNIC. 

s '" 5'" , Ing 1vJi.Jla11 CuS:i.I~ Gbe1J::gl,s· 
8,91 /TIP 01.15 Inp 1,'J7 mI'a,08 mI'~.~l "'''.. --J;:o = ~.\
.J ;c.~ f:::o' j~~~ :)~oj ..'o~ \ 

,
i,lO "'1' 
),:;'0 ~ 

P2 

-.~, 

P2 P2 

s:o,
O . , 

S .' I5." .... 1> 

~@ 

, 
Acces c"'mpt:1.rafon 

J""..,.",,, 

Repartizarea 
comercÎu!u.are 

P1 -
P2 - culuar 
P3. grup 
P4 - Soti, 

P5 - sala 
P6. spală 

PZ· hol 
pa· ....estiar 

P9. grup 

PJO. vestiar 

P.f 1 - vestiar 

P J2· grup sanitar si 

PJ3 - vestiar 

PJ4· hol 
PJ5· medic 

PJB. asistent 

PJ9 
P20 - spatiu 
P21 

Legenda; 

spatiilor pentru 
: 

bor.~ comercializare carne 
proaJtpala, de catre. prod: 
ocazionali; ( bOXiI nr 22J 

boxe comercializare carne 
p'raaspata, carne de 
pasare congelata si /sau 
refrigerata; (boxele de la 
nr.l c.nr.Tl si de la I1r.23 
-r nr, 31 ). 

birou, S= 10,44 mp; 
apro"izionare, S '= 165,09 

sonuar, S:. 6,95 mp; 
S== 3)61 rnp; 
de odihna: S = lO,O~ m.p; 
ÎJ1tre.Iinuc/CUFuunU Culuar 

aprovitionare. S=2x3,7:::7,40 rr, 

acces comercianti, S = 5,04 , 
haine femo, pL ora:;, 

S = 14,45 mp,' 
sanitar si dus femei, 

S = 9)50 mp; 
haine femei, pt: lucru, 

S = 13,43 mp; 

haine barbati, pl. oras, 
S= 11,93 mp; 

dus borbou, 
S" 9,66 mp; 

haine barbati, pt. lucru, 
S 011,14 mp; 

aprovizionare, S::: 16
178 

mp 
veterinar, S= 10,08 mp; 

P16-hoi, S= 5,37 mp; 
P J.:1-Laborator, S ;"'\8,32 m.p; 

mfldic \!2IerÎno." 
S = 7,46 mp; 

- rup sanitar, 5 = 2,60 mp; 
igienizare, S = 14,65 ItIp 

- pubele reiiduun. S = /7,10 II'/J 



ROMÂNIA
 
JUDETUL BOTOSANI
 

MUNICIPIUL BOTOSANI
 
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂRE
 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr, 167 din 12 iulie 2012
 

privind reorganizarea componenţei unor comisii de licitaţii
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

anaJizând propunerea domnului Primar Ovidiu lulian Portariuc pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 167 din 12 iulie 2012 privind reorganizarea componenţei 

unor comisii de licitaţii, precum şi propunerile formulate in cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului patrimoniu, raportul de avizare al comisiei de 
specialitate a Consiliului Local, precum şi solicitarea S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani, transmisă cu 
adresa nr. 9] 84 din 14 august 2013, 

În conformitate cu dispozitiile an.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 completările ulterioare şi 

Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 
zone publice, cu modificările şi cornpletările ulterioare, 

În temeiul art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 167 din 12 iulie 
2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

.Art, 1 (1) Se reorganizează Comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor din incinta pieţelor, 

minibazarului şi oborului, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 'COSMIN IONUŢ ANDREI - viceprimar al municipiului Botoşani; 

Membri: . Petruşcă Ady- consilier local; 
Murariu Gheorghe Gabriel- consilier local; 
Ursuleanu Gheorghe Florentin - consilier local; 
Viorel Negru - ing. S.c. "Urban Serv"S.A; 
Silvia Stoleru - economist S.C. "Urban Serv"S.A; 
Diana Ghineţ - consilier juridic S.c. "Urban Serv"S.A; 
Marinela Vieriu - ing. S.c. "Urban Serv"S.A; 
Angelica Diaciuc - sing. S.C. "Urban Serv"S.A; 

Secretar: Angela Monacu - ing. S.c. "Urban Serv"S.A. 

(2) Comisia constituită conform alin. (1) lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi." 

Art, 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, comisia prevăzută 

la art. 1 şi S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani, vor duce la îndeplînire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞED~.  CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier, Bosovici Călin Geo~::. Secretar, Ioan Apostu 

" ,"
Botoşani, 29 august 2012 
Nr.251 
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SITUATIAADJUDECARlI SPATIILOR BALA CARNE PL "8" PIATA CENTRALA 
IANUARIE AUGUST 2016 
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~ iciranet	 t; el mp una 1: mp x el ZI corn 

rf.~, 0::;::::1- ~~:--I::~-=-I::::~--J~l-:.l ::;~= ·1=-...t-== . 
1 ~ sp.l 1 s.io I exp, contract 1 Sp 7 1144,65 ,2,72 x 2,~ '23b,b ,l.l Loghin 1. NIcoleta , 

martie 16,03,2016. sp.j l ,8,10 lrenuntare sp 11, 1141,90 \2,.72 x 2,9 )236,6.O iLI Iancu Gh. Cristinel '. 
1 

8,08 ---txp, contract 1------- ----,.- sp.20 -E'	 sp 20 , .+~,65,_~~,72 x~__1236,6?_; LI Iancu ~.Mihael~J1 

'1' 16042016 1 9	 nu s-a tinutl' : 
r-_a~n le " sp, 4 

8
,6 irenuntat Ilicitatia l' . :.2,7= ,_. _.__~.	 . __~1 

~ . 16.05.2016 sp.14 18,69 -1 liber 10 i '2,72. ,- . : . ' 
,. -, 16062016 1,---;-lil's,lO--- ,liber---' II sp.l1 ---r;41,901.2,72-;2'-8;m:48-;-M'-~---C------;~ 
iurne I • . 14 8 69 ~ lib	 :,2 72 !. anuscam .omert srI .	 sp., I er ' 1 ' , , •I-'"li:/L;0720" I :::: 1::::- i,~::"'"'1::Ii~I~:'l-"--~---- ----.- ---:~-----.-. 

. sp.16	 B,9~ . l':':.rlumal --.J..------+-_.-.--.(.-------+-------+- .._ _ "j 
8,10 

au ust 16.08.2016l' .SP.14 1 
8'69 lliber •• 1-' 1·' 2,72 ). ,. '1 

,__ o g	 . :~:~~ 1~:~~ I~i~~~ contra:r. _1: ~~:;~ L__J~_. . ~ 

Alăturat anexez lista tarifelor 01 ian- 31 mart.2016, 01 apr.- 30 iun. 2016, 01 iul- 30 sept 2016 precum şi o copie al caietului de sarcini de 
la ultima licitatie ( 16.08.2016 ) 

Întocmit, 

ing. Angel:.rcu 
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Subscrisele societăţi comerciale, II, PFA dt tabelul anexa, care Îşi desfăşoară activitatea În hala 

de carne, platoul B din piaţa centrală a munic~ilJ)Ui Botoşani solicită prin prezenta să hotărâţi În 

cadrul unei şedinţe comune, susţinută şi În prezen~ reprezentanţilor S.c. URBAN SERV SA Botoşani, 
~r~5!!m şi ăn prezenţa a 3 delegaţi din partea noastră următoarele: 

'ţJy7 ,"i!/ 

.t i',"", ~4ltducerea preţului pe metrul pătrat care se ia În calcul la facturarea chiriei pentru boxele 

t· r' '\ din hala centrală de carne. 

r~:J~.-f 2\J~ularea taxei de 240 lei /Iunar încasată de la fiecare societate comercială pentru utilizarea 

-ffV ~\ rp'Nf/suprafeţei comune, 

~:;, "K ,1 MOTIVE: 

~ l.a.~ Ne desfăşurăm activitatea În hala centrală de carne platou B din Piaţa Centrală Încă de la 

inaugurarea noului spaţiu. " 
La licitaţia iniţială, şi până la data prezentei preţul chiriei a fost fixat la 40 euro/mp de boxă. 

De la acest preţ, stabilit anterior s-a pornit licitaţia propriu zisă pe baza unor praguri de licita re. 

De la data inaugurării şi până În prezent baza de calcul la facturarea chiriilor es1e..4OfLmp.-_ 

stabilit iniţial fărăconsultări sau licitatie privitor la acest aspect 

În condiţiile soclal-econorntce actuale, achitarea unei chirii lunare de 1800-2.100 lei ne pune 

În faţa închiderii activităţii. Practic acest mod de calcul al chiriei 40 € este enorm, la aceasta se 

adaugă costul utilităţilor pe fiecare boxă şi cota de 240 lei pentru folosirea culuarului interior. 

Multe societăţi comerciale au renunţat la Închirierea acestor boxe, preţul stabilit pentru 

chirie fiind prohibitic. 

La data prezentei, din totalul de 32 boxe, 6 sunt Închise de luni de zile, iar un număr tot mai 

mare de comercianţi sunt decişi să renunţe. 

Privitor Ia=-.::o:..:b:..:.li""gc::a:..:.re:.:a:..:.:1a,----"p.:.:1a:.:t.:.a-=s:..:u.:.:m.:.:e:.:i:..:.d::e=---=2:..:4-=0..:I~e.:...i ,::1u::.:n,::a:.:,r...,!p:.:e;:.n:..:t:..:ru::....:u.:;ti;::1iz::a::.:r.::e.:.a..:.i:.:n.::CÎ:n!.ei..f:l_~e_m_e.ln_ică 

deoarece un locator Închiriază un bun În integralitatea sa şi nu pe bucăţi. 

Invocăm şi aspectul economic - derulăm activitatea de aprovizionare cu un lanţ de agenţi 

economici, şi ei şi noi avem interese de afaceri comune precum şi angajaţii. În condiţiile închirierii 

unor firme şi activitatea celorlalţi se reduc. 

Aspectul social: suntem În acest domeniu de peste 15·20 de ani, avem, mulţi dintre noi o 

anumită etate, avem familii de Întreţinut, achităm rate bancare, plătim impozite şi taxe. 

http:NI._.1_!.tjlir,_~.-:'-c,.,_t
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Fiind vorba de afaceri locale considerăm că este oportun ca prin voinţa părţilor decizionale 

să se dispună o reducere a chiriilor percepute. 

Propunem ca În loc de 40€/mp luat În calcul la facturarea chiriilor să se dispună calcularea 

acestora la 20€/mp. 

Tabel nominal cu 

Agenţii economici care au contracte de Închiriere În hale de carne platou B piaţa centrală 

Botoşani şi solicită renegocierea chiriei pe motivul crizei economice (scăderea vânzărilor) şi a 

parte din clienţi. 

MABOS.R.L 

II 
MUNTEANU 

OLTIŢA 

II VIZITIU 

OLGA. 

II POPA 
LUMINITA 

II ENE 

COSTACHE 

II 

PĂTRĂŞ!=ANU 
V.~I). 

II LOGHIN 

NICOLETA 

II VIŢALARIU 

NICOLAE 

MEDIAN 

S.R.l. 

II TATARCIUC 

ION 

PF 

DULGHERU 

SORIN 

ESCO  FIL 

COMS.R.L 

APOSTOL 

NICULAI P.F. 

II VLADEANU 

MITiCĂ 

IULINA 

23. 

22. 

21. 

24. 

26. MATEI S.R.L 

25. 

20. 

17. 

19. 

18. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

SINCRON 

S.R.L 

ANASTASIEI 

ELENA-

Denumire 

agent 

economic 

CREOLINA 

S.R.L 

II 

SC 

MARIUSCAM 

S.R.L 

II IANCU M. 

MIHAELA 

II 

ANASTASIEI 

VASILE 

SC 

ANASTASIE

SERGIU 

II LUPAN 

MIRELA 

II EPURE 

SILVIA 

PFA HUŞTlUC 

MARIANA 

II rfECSANU 

VIOLETA 

8. 

7. 

9. 

2. 

3. 

5. 

1. 

6. 

4. 

11. 

10. 

Nr. 

Crt 


