
      ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 291  DIN 15. 04. 2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 29 aprilie 2022 

 

 

NR. CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai 

municipiului Botoșani 

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului 

Local din data de 30.03, 06.04 și 19.04.2022 

 M.S. 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 

1,5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

local al municipiului Botoșani la data de 31 martie 2022 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si 

statului   de funcţii   ale aparatului de specialitate al 

Primarului  municipiului Botoșani  

4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 

statului  de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” 

Botoșani 

4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Spitalului de Recuperare „Sf. 

Gheorghe” Botoșani        

4,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului 

alocației de hrană aprobată prin HCL nr.102/31.03.2020  

1,4,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind remunerarea administratorului 

special  al   S.C. Termica S.A.  Botoşani  

1,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru 

aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile 

publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – 

epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA 

APASERV S.A. Botoșani 

5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Botoșani a bunurilor 

„Linie-traseu-cale rulare B” şi “Reţea contact B-cablu 

cupru” 

1,3,5 12 



12.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca 

bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui 

schimb  de terenuri 

1,3,5 16 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii 

unui bun din domeniul public al judeţului Botoşani în 

domeniul public al Unităṭii Administrativ -Teritoriale 

Municipiul Botoṣani 

1,3,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 

unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul 

Botoşani - Parohia „Eternitatea” 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 

unor construcţii şi terenului aferent către Protopopiatul 

Botoşani- Parohia „Pacea” 

1,3,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a 

vânzării către chiriaş a unei locuinţe, proprietatea 

municipiului Botoşani şi administrată de către S.C. 

Locativa S.A 

1,3,5 16 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor 

contracte de concesiune 

1,3,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

închiriere a  spațiilor proprietatea publică a municipiului 

Botoșani aflate în administrarea Școlii Gimnaziale  

„Grigore Antipa” Botoșani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1,3,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriaşi 

a unei locuinţe, proprietatea municipiului Botoşani şi 

administrată de către S.C. Locativa S.A. 

1,3,5 16 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 

procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către 

Municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Aleea 

Arcului, înscrise în CF nr. 51774, respectiv CF nr. 551790 

1,3,5 16 

23.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent  

- strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920” în vederea 

realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială – 

locuinţe înşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu 

comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, 

racorduri utilităţi” 

2,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent 

– Aleea General Gheorghe Avramescu nr. 39,  

CAD/C.F.57783 în vederea realizării obiectivului 

„Construire bloc de locuințe colective  S+P+4E”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2,5 12 



 

COMPLETAREA PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de   

 29 aprilie 2022 

 

25.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Muncel, nr. 12, CAD/CF 

66034“ în vederea realizării obiectivului „construire 

locuință parter, anexă gospodărească cu beci, împrejmuire 

teren și branșament utilități 

2,5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Hatman Arbore, nr. 12, 

CAD/CF 69130“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuință S+P+E, anexă gospodărească, 

împrejmuire teren și racord utilități” 

2,5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – I.C. Brătianu, nr. 153 F, Nr. Cad. 

68144“ în vederea realizării obiectivului „Construire 

locuință parter, anexă gospodarească(foisor, magazie), 

beci și împrejmuire teren” 

2,5 12 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani 

pentru lunile mai - iunie   2022 

5 12 

29.   Prezentare raport privind activitatea administratorului 

special al S.C. Termica S.A  în perioada ianuarie – martie 

2022 

  

30.   Situația la data de 31.03.2022 a realizării indicatorilor 

financiari stabiliți prin contractul de mandat al directorilor 

și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2022 

(anexa 1, 2)  de către  S.C. Modern Calor S.A. Botoșani 

  

31.   Situația la data de 31.03.2022 a realizării indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. 

Locativa S.A. Botoșani 

  

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în 

perioada 13 - 15 mai 2022 a unor manifestări dedicate 

Zilelor municipiului Botoşani 

4,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 20 din 01.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2022 

1,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA NR. 2 

 LA PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de   

 29 aprilie 2022 

 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,  

Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani  

4,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării 

ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de 

iluminat public din municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea bunului „Rețea 

canalizare și stație de pompare ape uzate strada Grigore 

Antipa, municipiul Botoșani” de uz ṣi de interes public 

local și transmiterea acestuia în concesiune către SC 

NOVA APASERV SA Botoșani 

1,3,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de 

preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în 

municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 51, et.1 

1,3,5 16 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui 

teren cu destinația extindere acces, situat în str. George 

Enescu nr. 2  

1,3,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare 

pentru locuințe ANL 

1,3,5 16 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre aprobarea proiectului „Închidere SST 

neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani”, a 

acordului de partenerial și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

1, 5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de 

investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

pe anul 2022 

1, 5 12 


