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ANEXA la DISPOZIȚIA nr. 767 din 22 septembrie 2022 

 
 
 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 
pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 29 septembrie 2022 

 

NR. 
CRT. 

 

INIŢIA 

TOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

 1  Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 
Botoșani 

  

2.   Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 
19.09.2022.   

     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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
56/10.03.2008  privind  ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi 
și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea 
gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi 
sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, 
cu modificările și completările ulterioare 

1,3,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani  

1,3,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Botoșani   

1,4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 
433/26.11.2021 privind aprobarea  statului de funcții 
al  Serviciului  public pentru administrarea piețelor, oborului 
și  cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani  

1,4,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz şi interes public 
local-staţii transport public local 

1,3,5 16 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei și completării 
proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților 
acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement 
Turistic și Sportiv, Cornișa 

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind  acceptarea unei donaţii din partea S.C. Bel 
Rom Opt S.R.L. 

1,3,5 16 



11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către municipiul 
Botoşani a unor terenuri în suprafaṭă totală de 1133,00 m.p. situate în 
Calea Naţională, nr. 7E şi 7F, cumpărare aprobată în principiu prin 
H.C.L. nr. 123/30.03.2022 

1,3,5 16 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren în 
suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării 
unei biserici 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile 
concesionate către S.C. ”Locativa” S.A.                                

1,3,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri cu 
Protopopiatul Botoşani 

1,3,5 16 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de 
terenuri situate în Calea Naţională  

1,3,5 16 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri situate în 
strada Peco 

1,3,5 16 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren pentru 
stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018 

1,3,5 16 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării preţurilor de vânzare 
pentru locuinţe ANL  

1,3,5 16 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat 
de  Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani 

1,3,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei unor contracte 
de concesiune  

1,3,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de 
închiriere  

1,3,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a unui 
teren cu destinația extindere apartament cu balcon, situat în Aleea Slt 
Ion Frunzetti 

1,3,5 12 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui 
teren cu destinația extindere acces, situat în Șoseaua Iașului nr 1 A  

1,3,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui 
teren cu destinația extindere acces-platforme, situat în strada Sucevei  

1,3,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani 

1,3,5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de 
Detaliu – str. Bucovina, nr. 85, CF/NC nr. 69198” în vederea realizării 
obiectivului „Construire service auto” 

2,5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de 
Detaliu – Strada Doboșari nr.108 F, CF/NC 64943” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuinta P+M” 

2,5 12 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1
https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1


 
 

  COMPLETAREA  
PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 29.09.2022 
 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de 
Detaliu – strada Doboșari, nr. 79J - nr. Cad/CF.69071” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+M, împrejmuire teren și 
racord utilități” 

2,5 12 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. 
- imobile amplasate în intravilan si în extravilan, identificate prin 
CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, 
CAD/CF60920, CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, 
CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170, 
CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, 
mun. Botoșani” în vederea realizării obiectivului “introducere teren în 
intravilan și construire locuințe” 

2,5 12 

30.   Proiect de răspuns la contestațiile referitoare la Hotărârile Consiliului 
Local privind preţurile de vânzare ANL 

  

NR. 
CRT. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 
Comisii 

 
Cvorum 

1.   Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local din 
data de 23.09.2022 și 26.09.2022 

 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul 
urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi 
practicate de S.C. ELTRANS” S.A. Botoșani 

1,3,5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații pe Aleea Victor 
Tufescu 

1,3,5 16 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preṭurilor de vânzare 
pentru  locuinṭe ANL 

1,3,5 16 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă 
a unui teren situat în str. Independenței nr. 7 cu destinația cabinet 
medical 

1,3,5 12 

6.  Primar Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a unui schimb de 
imobile cu Fundatia Nationala pentru Dezvoltare Comunitara 

1,3,5 16 

7.  Primar Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I - municipiul Botoșani“, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  
“Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

1,3,5 12 

8.  Primar Proiect de hotarare privind aprobarea  documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare și modernizare străzi Cvartal II - municipiul Botoșani“, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  
“Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

1,3,5 12 



 
 

9.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 
realizați de către S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 
31.07.2022 

  

10.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 
realizați de către S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 
31.08.2022 

  

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 31.07.2022 

  

12.   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 31.08.2022 

  


