
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 221  DIN  18  FEBRUARIE 2021 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  25 februarie  2021 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

Comisii Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai 

municipiului Botoşani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local 

din data de 8.01, 14.01, 20.01  și 28.01.2021 

 

 

M.S. 

3.  Consilier, 

Eugen 

Cristian 

Țurcanu 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Elena Cardaș 

4,5 12 

4.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţiei 

a  bugetului local al municipiului Botoşani la data de 31 

decembrie 2020 

1,5 12 

5.   

Primar 

Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL nr.  107 

din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Botoșani  începând cu  anul 2021 

1,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării ”Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului 

Botoşani” 

5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, 

organigramei  şi   statului de funcţii  ale Spitalului de Recuperare  

„Sf. Gheorghe” Botosani        

4,5 12 

8.   Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de 

funcții ale Filarmonicii  „George Enescu” Botoșani 

4,5 12 

9.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Liceul 

”Alexandru cel Bun” Botoșani, precum și SC Rolana TEX SRL 

Botoșani în vederea organizării școlarizării în învățământul 

profesional dual al elevilor de la această unitate de învățământ 

1,4,5 12 

10.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului 

Local nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea ”Regulamentului 

pentru efectuarea transportului public local, a studiului de 

oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea 

transportului public local și a contractului cadru de delegare a 

1,3,5 12 



gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 377 din 29.11.2019 privind  aprobarea ”Contractului de 

delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze, în conformitate cu 

prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. 

Eltrans S.A. Botoșani” 

1,3,5 12 

12.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea HCL nr. 

356  din 28.08.2008 privind aprobarea Regulamentului privind 

regimul parcărilor și procedurile aplicabile vehiculelor parcate 

neregulamentar sau abandonate. 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare a circulației rutiere în municipiul 

Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin 

negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de 

gestionare a parcărilor dotate cu parcometre și procedurilor 

aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a 

activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a 

vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără 

stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului 

Botoșani 

1,3,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor 

imobile proprietate publică a municipiului Botoșani, precum și 

acordul Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru 

transmiterea unor imobile proprietate privată a statului în 

administrarea Ministerului Apărării Naționale 

1,3,5 16 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune. 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 

închiriere pentru un spaţiu proprietate publică a municipiului 

Botoşani 

1,3,5 12 

17.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere 

în folosinţă gratuită a unui spaţiu din Incubatorul de Afaceri 

către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

1,3,5 12 

18.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu 

destinaṭia extindere acces la imobilul proprietate, situat în Calea 

Națională nr. 24 F  

1,3,5 12 

19.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare  a 

destinației unor imobile - construcṭii și teren - Atelier Colegiul 

Tehnic Dimitrie Negreanu aflate în domeniul public al 

municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Bd. 

Mihai Eminescu nr. 39. 

1,3,5 12 



21.  Primar Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui 

teren proprietatea municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile 

administrate de către Clubul Sportiv Botoṣani 

1,3,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosința gratuită  a 

Universității „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași a unor spații din 

clădirea Corp ”B” a Colegiului Național „August Treboniu 

Laurian”, proprietate publică a municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

23.   Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

24.        Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică a  unor pășuni  proprietate  a  municipiului Botosani 

1,3,5 12 

25.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Săvenilor nr. 17, adiacent apt.1, 

parter, sc. C” în vederea realizării obiectivului „Extindere 

apartament la fațada principală a blocului cu destinația de 

locuință” 

2,5 12 

26.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici nr. fn, CF/NC 

66323” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P, 

garaj, împrejmuire teren și racord utilități” 

2,5 12 

27.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Calea Națională nr.19, CF/NC 66820” în 

vederea realizării obiectivului „ construire spațiu comercial și 

birouri” 

2,5 12 

28.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Ion Pillat nr. 4, adiacent apt.1, parter, 

sc. A” în vederea realizării obiectivului „extindere apartament la 

fațada principală a blocului cu destinația de locuință” 

2,5 12 

29.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea Gradinarilor nr. 8, CF/NC 65702” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

Dparțial+P, garaj și împrejmuire teren” 

2,5 12 

30.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentației “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea C-tin Iordăchescu nr. 12, CF/NC 

62165” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

P+M și împrejmuire teren” 

2,5 12 

31.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Bucovina nr. 96, CF/NC 66570” în 

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

împrejmuire teren” 

2,5 12 

32.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentației “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea Teodor Candiescu, nr.4B, CF/NC 

51261“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuință 

D+P+1E” 

2,5 12 

33.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni 46K, CF/NC 55835“ în 

vederea realizării obiectivului “ construire locuință P+1E și  

împrejmuire teren” 

2,5 12 

34.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniș nr.70A, CF/NC 65548“ în 

2,5 12 



 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

vederea realizării obiectivului “construire locuință Sp+P și 

împrejmuire teren” 

35.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea Gradinarilor nr. 10, CF/NC 

50716“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință 

D+P+M, garaj și împrejmuire teren” 

2,5 12 

36.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Maior Ignat nr.2B, CF/NC 66292“ 

în vederea realizării obiectivului “construire imobil S+P+1E cu 

două apartamente și împrejmuire teren” 

2,5 12 

37.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și RLU aferent – Parcul Tineretului, nr.2B, 

mun. Botosani, CAD/CF 64011“ în vederea realizării 

obiectivului “Construire magazin materiale uz gospodăresc 

P+1E parțial” 

2,5 12 

38.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie 

– aprilie 2021 

5 M.S. 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre pentru  aprobarea metodologiei de  acordare 

a gratuitătii la transportul public urban de călători cu autobuzul 

în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuti la art. 23 

din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare 

1,4,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietatea privată a municipiului Botoṣani, situat în str 

Patriarh Teoctist Arapașu f.n. 

1,3,5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui 

schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului  și 

proprietate a Fundaṭiei Hand of Help 

1,5 16 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Bucovina nr.96, CF/NC 67220“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și  

împrejmuire teren” 

2,5 12 

5.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari la data de  31.12.2020 ai SC Locativa SA și SC 

Modern Calor SA Botoșani 

  


