HOTĂRÂRE
privind modificarea
Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015,
nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte a chiriilor încasate
de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul Consiliului
Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului Botoșani,
aflate în administrarea acestora
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de 31.03.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 3832 /
17.03.2020, prin care se propune modificarea hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr.
140/2010, nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, referitor la cota-parte
a chiriilor încasate de instituțiile subordonate, ale căror activități sunt subvenționate de la bugetul
Consiliului Județean Botoșani și care au închiriate bunuri ale domeniului public al Județului
Botoșani, aflate în administrate acestora,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului și Direcției
Juridică, Administrație Publică Locală nr. 3833 / 17.03.2020,
- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
în conformitate cu prevederile art. 333 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăște:
Art. 1 Se modifică art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 140/2010 privind
aprobarea închirierii suprafeței de 74,44 mp din bunul imobil „Clădire bloc alimentar plus locuință
medic” situat în comuna Suharău, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în
administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, și va avea următorul cuprins:
„Contractul de închiriere se încheie de Unitatea de Asistență Medico-Socială Suharău, urmând ca
toată chiria să se facă venit la bugetul Județului Botoșani.”
Art. 2 Se modifică art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 80/2011 privind
aprobarea închirierii suprafeței de 27,155 mp din bunul imobil “Clădire pavilion 1 spital Mihăileni”
situat în comuna Mihăileni, aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflat în
administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni, și va avea următorul cuprins:
„Contractul de închiriere se încheie de Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, urmând
ca toată chiria să se facă venit la bugetul Județului Botoșani.”

Art. 3 Se modifică art. 1 alin. (5) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 72/2015 privind
aprobarea prelungirii duratei de închiriere a suprafeței de 86,62 mp din bunul imobil „Clădire
Galerii de artă și magazin fond plastic”, situat în Botoșani, Piața Revoluției nr.13 B și C, aflat în
domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Muzeului Județean Botoșani, și va avea
următorul cuprins: „Întreaga chirie se va face venit la bugetul Județului Botoșani”.
Art. 4 Se modifică art. 1 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean nr. 36/2016 Hotărâre
privind aprobarea închirierii suprafeței de 4,18 mp de la etajul bunului imobil „Muzeul de Științele
Naturii” situat în Dorohoi, strada A.I. Cuza nr. 43, aparținând domeniului public al Județului
Botoșani, aflat în administrarea Muzeului Județean Botoșani, și va avea următorul cuprins:
„Întreaga chirie se va face venit la bugetul Județului Botoșani”.
Art. 5 Se modifică art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean nr 149/2016 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 61,28 mp în clădirea
Pavilion Pediatrie aflată în administrarea Unității de Asistență Medico-Socială Suharău, bun
aparținând domeniului public al Județului Botoșani, în vederea desfășurării activității de farmacie,
și va avea următorul cuprins: „Contractul de închiriere se întocmește și se semnează de către
reprezentanții Unității de Asistență Medico Socială Suharău, urmând ca toată chiria să se facă
venit la bugetul Județului Botoșani.”
Art. 6 Se modifică art. 2 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean nr 33/2019 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 110 mp, aparținând
domeniului public al Județului Botoșani, aflat în administrarea Unității de Asistență MedicoSocială Suharău, pentru funcționarea unui cabinet medical individual, și va avea următorul cuprins:
„Contractul de închiriere se întocmește și se semnează de către reprezentanții Unității de Asistență
Medico-Socială Suharău, urmând ca toată chiria să se facă venit la bugetul Județului Botoșani.”
Art. 7 Cota-parte din chiria încasată, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, de către Unitatea de Asistență
Medico-Socială Suharău, Unitatea de Asistență Medico-Socială Mihăileni, respectiv Muzeului
Județean Botoșani, se face venit la bugetul Județului Botoșani.
Art. 8 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean Botoșani nr. 140/2010,
nr. 80/2011, nr. 72/2015, nr. 36/2016, nr. 149/2016 și nr. 33/2019, rămân neschimbate.
Art. 9 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea
Patrimoniului și Unitatea de Asistență Medico-Socială Suharău, Unitatea de Asistență MedicoSocială Mihăileni, respectiv Muzeului Județean Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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