
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru şedinţa  ordinară a Consiliului Local din  data de 31 ianuarie 2020 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

Comisia de 

specialitate 

Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai 

municipiului Botoşani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani din data de 20.12.2019, 23.12.2019, 

9.01.2020 și 15.01.2020 

 M.S. 

3.  
Viceprimar, 

C. I. Andrei 

Proiect de hotărâre privind completarea anexei ce face obiectul 

contractului de delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans SA  

Botoșani 

1,3,5 12 

4.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din  

municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2020 – 2021  

4,5 12 

5.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

338/2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse 

acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Botoşani ,  pentru   anul  şcolar 2019 – 2020  

1,4,5 12 

6.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcţii ale Direcției de Asistență Socială Botoșani  

1,4,5 12 

7.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al 

Poliției Locale a Municipiului Botoșani, pe anul  2020 

1,4,5 12 

8.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 

393/2019  privind  Statul de Funcţii al Teatrului  pentru copii şi 

tineret „Vasilache”, pe anul 2020 

1,3,5 12 

9.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

finală a managementului/soluţionare a contestaţiilor  la  Teatrul 

pentru Copii  și Tineret „Vasilache” Botoşani  

1,4,5 12 

10.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru consumul de carburanţi pentru autoturismul din 

parcul auto al Teatrului pentru Copii si Tineret  „Vasilache” 

1,4,5 12 

11.  

Primar 

Proiect de hotărâre  privind modificarea art. 2-4 din anexa  nr. 2 

la HCL nr. 230/2016 referitoare la  aprobarea Regulamentului de 

organizare şi  desfăşurare a evaluării managementului  Teatrului 

pentru Copii și Tineret „Vasilache” din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului, modificată prin HCL nr. 259 /2018 

4,5  

12 



12.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 429 din 20.12.2019 

privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a 

contestațiilor pentru primul an de management (2014)  al 

domnului Floricel Vasile Aionițoaei,  la  Teatrul pentru Copii si 

Tineret „Vasilache”  Botoșani 

4,5 12 

13.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de reevaluare/ 

soluționare a contestațiilor pentru  primul an de management 

(2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru 

Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani  

1,4,5 12 

14.  

Primar 

 Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et. 

2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, 

regimul juridic fiind locuinţă de serviciu 

1,4,5 12 

15.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 161 din 24 

august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea municipiului şi 

administrate de S.C. Locativa S.A 

1,4,5 12 

16.  

Viceprimar, 

C. I. Andrei 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 315/2019 privind 

constituirea unei comisii speciale de  analiză și verificare a 

aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 și nr. 349/2019 , ale 

domnului Iacobiță Stelu, angajat al Direcției Servicii Publice, 

Sport și Agrement Botoșani  

1,5 12 

17.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 12 

18.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor 

concesionate către S.C. Urban Serv S.A prin contractul nr. 7 din 

10.12.1998 și a actelor adiționale ulterioare 

1,3,5 12 

19.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  firmele ce vor fi 

admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani 

1,3,5 12 

20.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații – teren din str. 

I.C. Brătianu 

1,3,5 16 

21.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenţei aferente 

contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul 

situat în Municipiul Botoşani, Str. Calea Naţională, nr. 130 

aferent extinderii locuinţei proprietatea doamnei Amihalăchioaie 

Andreea-Paula 

1,3,5 12 

22.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea 

domnului Tudusciuc Marian 

1,3,5 16 

23.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1,3,5 16 

24.  
Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect  de  hotărâre  pentru modificarea  şi  completarea   H.C.L. 

nr. 177/2018 privind aprobarea Regulamentului local de  

publicitate 

1,2,3,5 12 



 

25.  

Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Pod de Piatră nr. 96B, Botoşani, 

CF/NC 66478” în vederea realizării obiectivului „Construire 

locuință D+P+1E și împrejmuire teren” 

2,5 12 

26.  

Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Bucovina, nr. 96, CF/NC 66569” 

în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

27.  

Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Doboșari nr. 79H, înscris în 

Cartea Funciară CF/NC 64927, CF/NC 64926, CF/NC 57427“ în 

vederea realizării obiectivului „Crearea unei unități de prestare a 

serviciilor de realizare a soft-urilor la comandă în cadrul 

societății C&A CONNECT SRL – Botoșani” 

2,5 12 

28.  

 Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Hatman Arbore, nr. 16B, CF/NC 

65264” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință 

P+M și împrejmuire teren front stradal” 

2,5 12 

29.  

 Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Aluniș FN, CF/NC 60713” în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P+M, 

anexă gospodărească, împrejmuire teren și record utilități”  

2,5 12 

30.  
     

Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada A.T. Laurian, nr. 1C, CF/NC 

66853” în vederea realizării obiectivului „Construire service 

auto, împrejmuire teren și record utilități” 

2,5 12 

31.  

Viceprimar 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea concesionării teren - Strada 

Viilor, nr. 3, sc. A adiacent apartamentului nr. 1, etaj parter, 

CF/NC 50675-C1-U41” în vederea realizării obiectivului 

„extindere apartament cu destinația locuință – intrare în 

legalitate” 

2,5 12 

32.  

Viceprimar 

M. Murariu  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Strada Gheorghe Filipescu, nr. 23, sc. A, 

at. P, nr. 3, CF/NC 51054-C1-U2” în vederea realizării 

obiectivului „extindere, reamenajări interioare, cale de acces și 

schimbare destinație din locuință în cabinet medical” 

2,5 12 

33.   Diverse:    

1. 1  Proiect de răspuns cu privire la plângerea prealabilă 

înregistrată la nr. 30512 din 23.12.2019 a domnului Pânzaru 

Bogdan Cristian 

2 Prezentarea Raportului privind activitatea administratorului 

special al SC Termica SA în perioada octombrie – decembrie 

2019 

 

5 

 

12 



 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind încetarea contractului nr. 26470 din 

29.10.2019, de delegare a serviciului public de salubrizare al 

municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț . 

1, 3, 5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea proiectului “Eficiență și 

performanță în administrația publică locală a Municipiului 

Botoșani”, cod SMIS 135796 și a cheltuielilor legate de acest 

proiect. 

1, 3, 5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  

publică a unui teren situat în str. 1 Decembrie nr. 1 municipiul 

Botoșani 

1, 3, 5 12 

4.  Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru modificarea  art. 2 din HCL nr. 97 din 

29 martie 2019  privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Cuza Vodă nr. 14, înscris în Cartea Funciară 

CF/NC 59580, CF/NC 63233, CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF/NC 

59728“, în vederea realizării obiectivului “Comasare parcele, 

extindere și modernizare construcție de birouri existentă” 

2,5 12 

5.  Viceprimar, 

M. Murariu 

 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Pacea, nr. 106, CF/NC 66072” în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M”. 

2,5 12 

6.   Proiect de răspuns la adresa înregistrată sub nr. 269/30.03.2018, 

formulată de Bejenaru Radu Lucian, pentru aducerea la îndeplinire 

a Sentintei nr. 318 din 10.09.2019  

 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre prin care se ia act de intenția SC Urban Serv 

SA de a înceta activitățile prestate în executarea Contractului nr. 

nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de 

administrare a cimitirelor  și a Contractului nr. 25771/2005 de 

delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în piețelor 

și târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

8.  Primar  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de organizare a 

licitațiilor publice pentru închirierea unei suprafețe de înot de 100 

mp, din piscina interioară din PRATS CORNIȘA  

1,3,5 12 


