
 
           

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 30.09.2022 privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al 

Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în 

municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2022, 

urmare a Procesului-verbal nr. 22912/05.12.2022 a Comisiei de evaluare numită prin 

Dispoziția Consiliului Județean Botoșani nr. 249/12.10.2022, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.23300 din 

08.12.2022, prin care se propune aprobarea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani 

nr. 194 din 30.09.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând 

domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” 

situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Juridică, 

Administrație Publică Locală nr.23301 din 08.12.2022, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii  publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social-culturale, sportive, tineret și de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu art. 362 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

h ot ă ră ș te : 
 

Art. I Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 194 din 30.09.2022 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al 

Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul 

Botoșani, str. Independenței nr. 7 și va avea următorul cuprins: 

„Până la încheierea unui nou contract, actualul locatar va beneficia de o prelungire prin act 

adițional a Contractului de închiriere nr. 13100/29.09.2020, dar nu mai mult de 6 luni.” 
 

 Art. II Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Administrarea Patrimoniului, 

și Direcția Juridică, Administrație Publică Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        CONTRASEMNEAZĂ: 

     PREȘEDINTE                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Doina-Elena FEDEROVICI      Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. 260 din 21.12.2022 


