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ANEXA LA DISPOZIŢIA NR. 57 din 18.01.2023   

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2023 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIA 

TOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1. 1  Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoșani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data 

de 22.12.2022, 09.01, 10.01, 16.01.2023 

     MS 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

ale Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani 

1,4,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botosani 

1,4,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 

ale Filarmonicii „George Enescu” Botosani 

1,4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului 

Botoșani pentru anul 2023 

1,5 12 

7.  Cons. 

Local C-tin 

Liviu 

Toma și 

Bogdan 

Ciprian 

Buhăianu 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al 

municipiului Botoșani” domnului profesor Gheorghe Stanciu 

4,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de acțiuni și lucrări de 

interes local pentru anul 2023 întocmit în conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare   

4,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu 

energie termică la nivelul municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcționare al Direcției pentru Sport și Agrement 

4,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției 

Locale a Municipiului Botoșani pe anul 2023 

4,5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, pe 

parcursul anului 2023   

4,5 12 



13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție 

publică în vederea realizării unui schimb de terenuri  

1,3,5 16 

14.              Primar Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Botoșani, județul Botoșani 

1,3,5 16 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor în vederea 

cumpărării prin negociere directă a unui teren situat in Botoșani, 

str.Pacea nr. 43A 

1,3,5 16 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru 

cumpărarea unor imobile 

1,3,5 16 

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

pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în 

proprietatea municipiului Botoșani și administrat de S.C. Locativa S.A. 

1,3,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument de 

către Uniunea Armenilor din România-sucursala Botoșani 

1,3,5 12 

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

concesiune 

1,3,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului la piscinele PRATS 

Cornișa de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga“ 

Botoșani 

1,3,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui 

teren în suprafață de 439,60 m.p. situat în str. Sucevei, FN, cu destinația 

extindere acces spațiu comercial 

1,3,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii termenului 

de dare în administrare a unui imobil situat în Municipiul Botoșani, 

strada Mihail Kogălniceanu, nr. 20 

1,3,5 12 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică deschisă 

a terenului aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani în 

suprafață de 10000,00 mp, situat în Municipiul Botoșani, str. Ion 

Creangă 

1,3,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE LOCURI DE 

PARCARE (ALEEA PINULUI)” 

1,3,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Botoșani, a unor imobile 

1,3,5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de 

Detaliu – str. Tomis, nr. 13, mun. Botosani, CAD/CF 66627“ în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință parter” 

2,5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de 

Detaliu – str. Eternității, nr. 35, mun. Botosani, CAD/CF 51368“ în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință parter” 

2,5 12 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de 

Detaliu – Strada Vîlcele, nr. 48A, CF/NC 65766, mun. Botosani“ în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M, anexă 

gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 



 

  COMPLETAREA  

PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2023 

 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de 

Detaliu – Str. Pacea nr. 90, CF/NC 63425, mun. Botosani“ în vederea 

realizării obiectivului „modernizare spălătorie auto și vulcanizare, 

extindere service auto și magazine piese auto” 

2,5 12 

30.   Prezentarea indicatorilor financiari stabiliți prin contractual de mandat 

al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2022, 

de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.11.2022 

  

31.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 

realizați de către S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 30.11.2022 

  

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

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

funcții   ale Direcției pentru Sport și Agrement Botoșani 

1,4,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 

535/28.11.2022 privind organigrama si statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Botoșani  

1,5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Botoșani a unui teren  

1,3,5 16 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de 

Consiliul Local nr.161/30.05.2019 privind aprobarea Registrului 

Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Botoșani și anume 

Actualizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul 

Botoșani 

1,2,5 12 

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

locuinṭe ANL 

1,3,5 16 

6.  Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Colegiul 

Național „Mihai Eminescu”, finanțat în cadrul Programului Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

1,4,5 12 

7.  Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă 

Ștefan Luchian Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

1,4,5 12 

8.  Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

1,4,5 12 



 

investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă 

Ștefan Luchian-Atelier”, finanțat în cadrul Programului Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1. Renovarea integrată 

(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor 

publice 

9.  Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala 

gimnazială nr. 12 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

1,4,5 12 

10.  Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu 

Program Prelungit nr. 19”, finanțat în cadrul Programului Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul 

Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

1,4,5 12 

11.   Prezentarea indicatorilor financiari stabiliți prin contractual de 

mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent 

anului 2022, de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, la 

data de 31.12.2022 

  


