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                           ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR.  710  DIN  22 .07. 2020 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  30 iulie 2020 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

Comisia 

de 

specialita 

te 

Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai 

municipiului Botoşani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local 

din data  19.06 , 30.06, 14.07 și 17.07. 2020 

 M.S. 

3.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a 

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2020 

1,5 12 

4.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Botoşani la data de 30 iunie 2020 

1, 5 12 

5.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani 

1, 5 12 

6.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în 

vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin 

participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv 

”Ultra Bolivia Race” 

1, 5 12 

7.  

Consilier, 

C.I. Andrei 

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut 

rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la 

Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea 

Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit 

cursurile gimnaziale cu media 10 

1,4,5 12 

8.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind 

finanțarea programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a 

educației fizice și  sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 

privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive. 

1,4,5 12 

9.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a 

anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, 

potrivit O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 

1,5 12 



Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru  

instituirea unor măsuri fiscale                            

10.  

Primar 

 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenurilor de 

joacă pentru copii din municipiul Botoşani, aprobat prin HCL 

293/2014, aprobarea listei cu spațiile de joacă pentru care se 

eliberează autorizația de funcționare și aprobarea modelului 

autorizației de funcționare a spațiilor de joacă. 

1,4,5 12 

11.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife la patinoarul, 

terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de 

Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani.  

1,3,5 12 

12.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

municipiul Botoșani. 

1,3,5 12 

13.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la 

contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul 

Botoșani nr. 29305  din  05.12.2019  

1,3,5 12 

14.  

Primar 

Proiect de hotărâre   pentru  modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru 

efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate 

și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public 

local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie 

în municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 1370/2007” cu modificările și completările ulterioare 

1,3,5 12 

15.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere 

a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă. 

1,4,5 12 

16.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din 

domeniul privat al Municipiului Botoṣani, aferente construcţiilor 

definitive 

1,3,5 16 

17.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de repoziṭionare cadastralặ a unei 

parcele de teren, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

18.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 12 

19.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 

comodat nr.10084 din 04.04.2018 încheiat între Municipiul 

Botoșani și  Autoritatea Electorală Permanentă - Botoşani 

1,3,5 12 



20.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de 

închiriere pentru spații aflate în puncte termice, proprietatea 

municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

21.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 

închiriere nr. 12581/ 28.05.2015 a spațiului comercial nr. 2 din 

Piața 1 Decembrie nr. 6, parter. 

1,3,5 12 

22.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, 

aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de 

S.C. Locativa S.A. 

1,3,5 12 

23.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de 

concesiune având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat 

al municipiul Botoşani, situat în str. Pacea nr. 47  

1,3,5 12 

24.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor de vânzare 

pentru două locuinte ANL 

1,3,5 16 

25.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a unui 

schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului Botoșani 

si proprietate a domnului Gavrilescu Decebal 

  1,3,5 12 

26.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale nr. 5 și 6 

la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927 din 

14.07.2017, zona 4 Botoșani  

1,3,5 12 

27.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului 

Botoșani la Program Termoficare și a graficului de eșalonare 

anuală a plăților pentru obiectivele de investiţii:„Reabilitarea şi 

modernizarea instalaţiilor din punctul termic Grivița 1” și 

„Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie 

termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani” 

1,3,5 12 

28.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivelor de investiţii:„Reabilitarea şi 

modernizarea instalaţiilor din punctul termic Grivița 1 

„Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie 

termică a consumatorului -Școala gimnazială nr. 10, Botoșani” 

1,3,5 12 

29.  

Primar 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir 

municipal ”Eternitatea” Botoșani” 

1,3,5 12 

30.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1,3,5 12 

31.  
Primar 

 Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului 

1,5 12 



provizoriu în consiliul de administrație al  S.C. Modern Calor 

S.A. 

32.  

Primar 

  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Scrisorii de așteptări 

pentru  SC Eltrans SA în conformitate cu prevederile OUG 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice 

1,3,5 12 

33.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Pîrîului nr. 16, CF/NC 66274” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

34.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. I.C. Brătianu nr. 161, CF/NC 64395” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

35.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Dimitrie Rallet nr. 21, CF/NC 59108” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

36.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Parcul Tineretului nr. 25, CF/NC 

66554” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, 

anexă gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 

37.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Lebăda nr. 15, CF/NC 64996” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință D+P” 

2,5 12 

38.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Doboșari nr. 67, CF/NC 67202” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă 

gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 

39.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Pacea nr. 104A, CF/NC 62242” în 

vederea realizării obiectivului „construire hală deposit 

anvelope” 

2,5 12 

40.  

Primar 

 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și 

R.L.U. aferent – str. A.S Puskin, nr.f.n.,mun. Botosani, CF/CAD 

57904” în vederea realizării obiectivului - “introducere teren în 

intravilan CAD57904 și construire hala parter– prelucrare lemn, 

împrejmuire teren și asigurare utilități" 

2,5 12 

41.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și 

R.L.U. aferent - Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 

60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 

2,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru 

comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, 

parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de 

publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, 

branșamente utilități“ 

42.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și 

R.L.U. aferent – str. Bucovina, nr. 48B., mun. Botosani, 

CF/CAD 62438” în vederea realizării obiectivului - “Construire 

sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren" 

2,5 12 

 

43.  
 

Prezentarea raportului privind activitatea administratorului 

special al SC Termica SA în perioada ianuarie  - iunie 2020 

  

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietate privatặ a municipiului Botoṣani 

1, 5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Nicolae Iorga nr. 11, CF/NC 66397” 

în vederea realizării obiectivului„construire locuință P+1E, 

anexe gospodărești, împrejmuire teren și racorduri utilități” 

2, 5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre   pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Tulbureni nr. 58, CF/NC 57607” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și 

împrejmuire teren” 

2, 5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Drumul Tătarilor nr. 25C, CF/NC 

67043” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

P+M și împrejmuire teren” 

2, 5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - str. Aleea Florilor nr. 2A, CF/NC 67414” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și 

împrejmuire teren” 

2, 5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea concesionării terenului de 

9,0 mp (3,00mp+6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării 

2, 5 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și 

recompartimentări interioare apartament – intrare în legalitate” 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și 

R.L.U. aferent - str. Manolești Deal, nr. 2B, CF/NC 54908” - în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuințe colective 

P+2E+M” 

2, 5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “RO-UA 

Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat 

româno – ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor 

climatice”), 2SOFT/1.2./63 și a cheltuielilor legate de acest 

proiect. 

1,5 12 

9.   Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de 

Humelnicu Tiberiu și Humelnicu Crina, formulată în temeiul art. 

7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită 

anularea/modificarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 27/31.01.2020, respectiv a pct. 21 al. 

(1) art. 1, prin care s-a aprobat completarea inventarului 

bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului 

Botoșani, cu suprafața de 18 m.p. – teren CC – situat pe Aleea 

Crizantemelor f.n  –  baterie garaje-garaj poziția 7 

 12 

10.   Prezentarea Raportului de evaluare privind execuția contractului 

de mandat si a componentei de Management a Planului de 

administrare, anexa la contractul de mandat al directorului S.C. 

ELTRANS S.A. Botoșani pentru anul 2019. 

 12 


