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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 505  DIN 23  IUNIE  2022 

 
 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 
pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de  30  iunie  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 26 mai  și 15 iunie   2022 

 MS 

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 2022. 

1,5 12 

4.  Primar 
RETRAS 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici cu rezerva de implementare, ca urmare a aplicării 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, pentru proiectul 
”Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară 
cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792  

1,5 12 

5.  Primar 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 29 - 31 
iulie 2022 a evenimentului  „Street Food Festival Botoşani” 

1,4,5 12 

6.  Primar 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezultatului   final al 
concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea 
funcției de manager al Filarmonicii  „George Enescu” Botoșani, al 
proiectului de management câștigător si duratei contractului de 
management  

4,5 MS 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului nr. 3 din str. 
Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc. A compus din una cameră, numitei 
Borcoi Alina Alexandra,  aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un 
imobil care a fost retrocedat 

4,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței unui teren transmis 
in folosință gratuită către Parohia Izvorul Tămăduirii 

1,3,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeței concesionate 
către Inspecțoratul teritorial de Muncă și Centrul de Pregătire și 
Perfecționare profesională al Inspectiei muncii  

1,3,5 12 



10.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. 
PROFI IZO.BEK S.R.L.Botosani 

1,3,5 16 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 
achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui 
teren situat în Calea Naţională, nr. 36, parte din terenul înscris în CF 
nr. 68797 

1,3,5 16 

12.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise 
în Incubatorul de afaceri Botosani 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de 
concesiune  

1,3,5 12 

14.  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 

15.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare 
str. Miron Costin, municipiul Botoșani, Județul Botoșani”  

1,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Construire parcare Aleea 
Școlii FN, Botoșani” 

1,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „ Construire parcare Aleea 
Curcubeului FN, Botoșani” 

1,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare str. 
Mihail Kogălniceanu FN, Botoșani” 

1,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare 
Strada Smârdan”, municipiul Botoșani 

1,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și Modernizare 
str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani   

1,5 12 

21.  Primar 
RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică  - 
Laborator de analize medicale si Compartiment BK” 

1,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul privat în domeniul 
public al municipiului Botoșani a unor terenuri 

1,3,5 12 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Locuințe sociale 
Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul 
Botoșani-rest de executat”   

1,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre  privind  concesionarea unui teren cu destinația 
acces către S.C. Leila Boutique  

1,3,5 12 

25.  Primar 
RETRAS 

Proiect de hotărâre  privind  măsuri de administrarea a unui teren 
proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Tudor 
Vladimirescu intersectie str. Parcul Tineretului  

1,3,5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind  concesionarea unui teren cu destinația 
acces, situat în str 1 Decembrie nr 1, către Vatavu Alin  

1,3,5 12 



27.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – Str. Plopilor nr. 19, CF/NC 55694” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” 

2,5 12 

28.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – Str. Popăuți nr. 32, CF/NC 52138“ în vederea realizării 
obiectivului “desființare locuință și magazie , construire locuință 
P+1E 

2,5 12 

29.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – str. Calea Națională nr.24H, CF/NC 52632“ în vederea 
realizării obiectivului “ construire spălătorie auto” 

2,5 12 

30.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – str. Bucovina nr.64, CF/NC 56376“ în vederea realizării 
obiectivului “construire locuință unifamilială Sp+P+E,foișor și 
împrejmuire teren”  

2,5 12 

31.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, parter, ap. 3 , nr. 
CAD./CF 52688- C1-U10“ în vederea realizării obiectivului “ creare 
acces la fatada principala, construire balcon la fatada posterioara 
cu forma si dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare si 
schimbare destinatie din spatiu de locuit in cabinet medical”  

2,5 12 

32.  Primar 
 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – str. I.C. Brătianu , f.nr., CF/NC nr. 68261” în vederea 
realizării obiectivului „Construire locuință parter, fosă septică și 
împrejmuire teren” 

2,5 12 

33.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în vederea realizării 
obiectivului „Construire locuință parter, fântână și împrejmuire 
teren ” 

2,5 12 

34.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – Strada Doboșari nr.108 F,   CF/NC 64945” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+M ” 

2,5 12 

35.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – Aleea Florilor,  Nr. 11B, CAD/CF 69278” în vederea 
realizării obiectivului „Construire două locuinte cu garaj, utilităti și 
imprejmuire teren”  

2,5 12 

36.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
de Detaliu – str. Savenilor, nr. 92, CF/NC nr. 6532” în vederea 
realizării obiectivului „Construire locuință parter și împrejmuire 
teren ” 

2,5 12 

37.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
Zonal și R.L.U. aferent –Str. Dimitrie Rallet nr.26, CF/NC 65789“ în 
vederea realizării obiectivului “recompartimentări interioare și 
schimbare destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă 
în podul existent 

2,5 12 

38.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
Zonal și R.L.U. aferent –- PC405/15, Aleea Pajistei .fn, CF/NC 
68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan 
teren în vederea construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie  

2,5 12 

39.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
Zonal și R.L.U. aferent – Str. Victoriei, nr.20, mun.Botosani, 

2,5 12 



 
 

 COMPLETAREA  PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 
pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de  30  iunie  2022 

 
 
 

 

CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului 
“construire imobil locuințe colective S+P+4E+5E(retras), amenajare 
parcare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare șantier 

40.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 
Zonal și R.L.U. aferent – Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, 
CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuință P și împrejmuire teren 

2,5 12 

41.  Primar 
 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie - august  
2022. 

5 MS 

42.   Situația la data de 30.04.2022 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 

  

43.   Situația la data de 30.04.2022 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  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 
23 iunie 2022 

MS  

      2 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 9-10 
iulie 2022 a unui eveniment cultural sportiv de către Asociaţia 
Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

      3 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 121 din 30.03.2022 privind acceptarea unor donaṭii 

1,3,5 16 

      4 Primar Proiect de hotărâre privind declararea bunului ,,sistem apă 
canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban 
Șoseaua Iașului  Botoșani- locuințe pentru tineri destinate 
închirierii” de uz ṣi de interes public local și transmiterea în 
concesiunecătre SC NOVA APASERV SA Botoșani  

1,3,5 12 

5 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu 
destinaṭia acces, situat în str. Pod de Piatră nr 8B, municipiul 
Botoșani  

1,3,5 12 


