
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

 

ANEXA LA DISPOZIŢIA NR. 148 din 16.02.2023   

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 23 februarie 2023 

 

 

 

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 26.01.2023 și 10.02.2023 

    MS 

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

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Botoșani pentru anul 2023 

4,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al 

Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor 

Botoșani  pentru anul 2023 

4,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei 

de  evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura 

de  evaluare  a  celui de-al doilea  an de management din mandatul 

2021 – 2025 al domnului Marius Petru Rogojinschi la 

conducerea Teatrului  pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani 

4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de 

evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura 

de  evaluare  a  celui de-al doilea an de management din mandatul 

2021 – 2025 al domnului Alexandru Vasilachi 

la  conducerea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani 

4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei 

de  evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura 

de  evaluare  a  perioadei de management iulie – decembrie 2022 

din  mandatul 2022 – 2026 a domnului Mirel Manea 

la  conducerea Filarmonicii „George Enescu” Botoșani 
 

4,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei și Statului de 

funcţii ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani 

4,5 12 



9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții al Direcției Servicii Publice 

4,5 12 

10.  Primar 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inițierii procedurilor pentru 

vânzarea către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului, 

aflat în administrarea S.C. Locativa S.A. 

1,3,5 16 

11.  Primar 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Şcoala 

la Cornişa - Luni înot şi patinez!” 

1,4,5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării comisiei de 

organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea unei suprafeţe de 

înot din piscina interioară din P.R.A.T.S Cornişa 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unui bun de uz și de interes 

public local și transmiterea acestuia în administrarea Școlii 

Gimnaziale nr. 7 

1,3,5 16 

14.  Primar 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului nr. 20918 din 

09.08.2018 de delegare directă a activității de gestionare a parcărilor 

dotate cu parcometre și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate 

neregulamentar în municipiu și a activității 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 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preempțiune 

pentru cumpărarea unei cote din imobilul situat  în municipiul 

Botoșani, Aleea Maxim Gorki nr. 13 (fostă str. Maxim Gorki nr. 1) 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de 

închiriere 

1,3,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea inițierii procedurilor de 

achiziţie publică a serviciilor de evaluare pentru achiziționarea  unui 

teren 

1,3,5 16 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziţie publică a serviciilor de evaluare a terenurilor în vederea 

realizării unor schimburi de terenuri 

1,3,5 16 

20.  Primar 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredintare directă a 

unor terenuri în suprafaţă totală de 46 m.p. situate în str. Primăverii, 

nr. 15, cu destinatia extindere spațiu comercial  

1,3,5 12 

21.  Primar 5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate 

publică a municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

22.  Primar 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a 

unui teren în suprafață de 43,00 mp situat în str. Armoniei nr. 1, cu 

destinația extindere acces  

1,3,5 12 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredintare directă 

a unui teren în suprafață de 9,60 mp, situat în Aleea Curcubeului nr. 

4, cu destinația extindere apartament 

1,3,5 12 



24.  Primar 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredintare directă a 

unui teren în suprafață de 10,00 mp, situat în Calea Națională nr. 77, 

cu destinația extindere acces 

1,3,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de 

închiriere a suprafeţei de înot din piscina interioară din P.R.A.T.S 

Cornişa 

1,3,5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru utilizarea 

terenurilor gazonate ale stadioanelor Municipal, Mecanex şi 

Victoria, aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Agrement 

Botoşani 

1,3,5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor de 

achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării  prin 

negociere directă a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, 

nr. 3 

1,3,5 16 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziţie publică a serviciilor de evaluare în vederea vânzării  prin 

licitaţie publică a unui cabinet medical situat în Aleea Eliberării, nr. 

3 

1,3,5 16 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului 

Judeţean Botoşani de trecere a unor terenuri din domeniul public al 

municipiului Botoşani în domeniul public al judeţului Botoşani   

1,3,5 16 

30.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord notarial 

de vecinătate în vederea dezafectării unor construcţii-garaje 

amplasate pe limita de proprietate a municipiului Botoşani 

1,3,5 12 

31.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din Caietul de 

sarcini în sensul completării anexei ce face obiectul contractului de 

delegare gestiune încheiat cu S.C. Eltrans S.A., în sensul 

completării cu obiectivele „Parcare - Direcţia Muncii”, “Parcare – 

Vârnav - loc de joacă” şi “Parcare zona Bulevard-Casa Tineretului” 

1,3,5 16 

32.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru  

locuinṭe ANL 

1,3,5 16 

33.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriași a unor 

locuinţe (apartamente construite din fondurile statului) proprietatea 

municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A. 

1,3,5 16 

34.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, a unor 

imobile 

1,3,5 12 

35.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea 

proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale Ordinare din 

data de 27.02.2023 

1,5 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea 

proiectelor prezentate în ședința Adunării Generale 

Ordinare/Extraordinare din data de 07.03.2023 

1,5 12 

37.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, nr. 67, CF/NC nr. 52352” 

în vederea realizării obiectivului „Construire spațiu comercial - 

Showroom  piese auto”  

2,5 12 

38.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Maramureș, nr. 40, CF/NC nr. 57174” 

în vederea realizării obiectivului „Construire atelier folieri și 

împrejmuire teren”  

2,5 12 

39.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni F.N., NR. CAD/CF 56931” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință Parter, anexă 

S+P și  împrejmuire teren” 

2,5 12 

40.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Calea Naționala nr. 14A, CF/NC52190” 

în vederea realizării obiectivului „concesionare teren în scopul 

extindere magazin” 

2,5 12 

41.   Proiect de răspuns la contestațiile referitoare la Hotărârile 

Consiliului Local privind preţurile de vânzare ANL 

 16 

42.   Raportul Administratorului special al SC „TERMICA” SA,  

pentru perioada 01.10 - 31.10.2022 

  

43.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 

realizați de către S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 

31.12.2022 

  

44.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 

aferenți contractelor de mandat, realizați de către S.C. URBAN 

SERV S.A. Botoșani la data de 31.12.2022 

  



COMPLETAREA ORDINII DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 23.02.2023 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei                    
 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a 

bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2023 

1, 5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. Eltrans S.A. 

1, 3, 5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. Modern Calor S.A. 

1, 3, 5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 397 din 25 august 2022 privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile 

proprietate privată a municipiului Botoșani și proprietate privată 

a unei persoane fizice  

1, 3, 5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de 

piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani” 

1, 3, 5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 14/26.01.2023 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale  

Filarmonicii  „George Enescu” Botoșani  

1, 4, 5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri care aparțin 

domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea 

Spitalului de Recuperare “Sf. Gheorghe” 

1, 3, 5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri care aparțin 

domeniului privat al municipiului Botoșani în administrarea 

Colegiului Național „Mihai Eminescu” 

1, 4, 5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. URBAN SERV S.A.  în vederea numirii administratorilor 

provizorii  

1, 3, 5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile martie - 

aprilie  2023 

5 12 

11. ,  Raportul de activitate pentru anul 2022 al Direcției Servicii 

Publice, Sport și Agrement 

  


