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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 669 DIN 18 AUGUST 2022 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 25 august 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 28 iulie 2022 și 18.08.2022.   

 MS 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a 

bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2022 

1,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea delegatului Consiliului 

Local al municipiului Botoșani în comisia de constatare și 

evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice 

periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier 

național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național 

și a obiectivelor instalate în acesta 

1,3,5 MS 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor instituții publice 

care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea 

Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin 

divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de 

Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani) 

1, 3, 5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

edificarea unei construcţii pe un teren, proprietatea publică a 

municipiului Botoşani 

1,3,5 12 

7.  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 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb 

de terenuri situate pe Calea Naţională, nr. 175 

1,3,5 16 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri          1,3,5 16 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul 

Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28 

1,3,5 MS 

11.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea, de principiu, a vânzării 

către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi 

administrate de S.C. Locativa S.A.  

1,3,5 16 

12.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu  firmele ce vor fi 

admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani 

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 declararea  unor  bunuri de uz și de 

interes public local și transmiterea acestora în administrarea 

unităților de învățământ  aferente 

1,3,5 16 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 

pentru aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare 

Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod 

SMIS 127791 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița 

Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 

127791 

1,4,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri 

aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Botoṣani 

1,3,5 16 

18.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și racord 

utilități” 

2,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, p.c. 

365/48,365/49, CF/NC nr. 63824” în vederea realizării 

obiectivului „construire anexă a exploatațiilor agricole și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC 

57038” în vederea realizării obiectivului „desființare construcție 

existentă c1, construire locuință P+1E, anexă gospodareasca S+P 

și imprejmuire teren” 

2,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+E, 

anexe gospodărești, împrejmuire teren, branșamente utilități” 

2,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 

56049” în vederea realizării obiectivului „demolare adăpost 

animale c2, construire locuință Demisol Parțial, Parter și 

Mansardă” 

2,5 12 

23.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș, nr. 62, CF/NC nr. 67026” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuinţă, foişor, anexă 

gospodărească, împrejmuire teren şi racord utilităţi” 

2,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 

54803” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

P+M, anexe aferente funcțiunii de locuire, branșamente utilități, 

împrejmuire și organizarea execuției” 

2,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Graur, nr. 2A, CF/NC 

67715” în vederea realizării obiectivului „construire două 

locuințe parter, împrejmuire teren și utilități” 

2,5 12 



 

 COMPLETAREA  PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25 august 2022 

 

 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 69369” în 

vederea realizării obiectivului „demolare construcție C1, 

construire locuință P+M, anexă gospodărească, împrejmure și 

garaj” 

2,5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Local nr. 49/24.02.2022 , privind documentația 

Plan  Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta 

Str. Octav Bancila nr.17 bis), CF/NC nr. 61405 în vederea 

realizării obiectivului „Construire locuinta P+1E+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent –- Calea Națională , nr. 24F, 

CAD/CF 6855“ în vederea realizării obiectivului “construire 

ansamblu locuințe colective S+P+7E, amenajare parcare și 

accese” 

2,5 12 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent –- Str. Parcul Tineretului, nr. 

5, mun. Botosani, CAD/CF54130" în vederea realizarii 

obiectivului "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE 

COLECTIVE S+P+1E+2E(retras), AMENAJARE PARCARE, 

IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI, 

ORGANIZARE SANTIER" 

2,5 12 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  
 

Comisii Cvorum 

1. 1 Primar Proiect de hotărâre  privind mandatarea autorităţii executive 

a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri 

de  restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul 

Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor -

evenimentelor publice în siguranță 

5 12 

2. 3 Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea preṭurilor de vânzare 

pentru  locuinṭe ANL 

1,3,5 16 

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

vânzării  către chiriaș a unei locuinţe din fondul locativ 

vechi, proprietate a municipiului şi administrată de S.C. 

Locativa S.A.  

1,3,5 16 

4. 4 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietate publică a municipiului Botoṣani, situat în 

Şoseaua Iaşului, f.n. 

1,3,5 12 

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

efectuarea operaṭiunilor de alipire a unor imobile, 

proprietate privată a municipiului Botoṣani şi proprietate 

privată a unei persoane fizice 

1,3,5 12 



 

 

 

 

 

 

6. 6 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren 

cu destinaṭia acces, extindere apartament cu balcon închis 

situat în str. Octav Băncilă nr. 5, municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

7. 7 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesiunii unui teren 

cu destinaṭia acces, situat în str. A.S. Pușkin nr. 4, municipiul 

Botoșani  

1,3,5 12 

8. 8 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 

de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului 

Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 

manifestării caritabile „ Coloract” 

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

a SC ELTRANS S.A. Botoșani în vederea analizării 

măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a 

documentelor aferente, realizată de expertul independent SC 

EWORA Resurse S.R.L. 

5 12 

11.  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 

A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 

5 12 

12.   Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de dl. 

Eugen Țurcanu în calitate de Director al Direcției Servicii 

Publice, Sport și Agrement Botoșani, având ca obiect HCL 

250/15.06.2022 

5 12 

13.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari aferenți contractelor de mandat (membrii 

Consiliului de Administrație și Directori executivi) la data 

de 30.06.2022 pentru Urban Serv S.A. Botoșani 

  

14.   Prezentarea Indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari realizați de către S.C. Locativa S.A. Botoșani la 

data de 30.06.2022 

  

15.   Prezentarea Indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari realizați de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani 

pentru semestrul I 2022  

  

16.   Situația la data de 30.06.2022 a realizării indicatorilor 

financiari stabiliți prin contractul de mandat al directorilor și 

a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2022 (anexa 

1,2) 

  

17.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal final 

privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a 

propunerilor de proiecte sportive cu finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022 

1,5 12 



 COMPLETAREA NR. 2  A  PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 25 august 2022 

 
 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

cvo

ru

m 

1. 1 

 

Primar Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind 

modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a 

Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu 

o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în sumă de 

600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la 

BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din data de 

17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin actele 

adiționale 

1,5  

12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 364 din 23 august 2022 privind aprobarea 

proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile 

marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat 

între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția 

de Asistență Socială Botoșani,  Partenerul 2 Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Partenerul 3 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării 

proiectului SMIS 155550 

1, 4, 5  

12 


