
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

_______________________________________________________________________________ 
                                                  
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţa ordinară, în data de 28 ianuarie 2021 

  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza prevederilor  art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. a) din Ordonanța de urgență 

a .Guvernului. nr. 57 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019,  cu modificările și completările ulterioare, 

  în conformitate cu  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 19 martie 2020 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019, 

            în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 

DISPUNE: 

 

       Art. 1 (1)  Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în şedinţă ordinară, în data 

de 28  ianuarie 2021,  ora  11,00  în sala  de ședințe  „Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.  

        (2) Ședința Consiliului Local al municipiului Botoșani se va desfășura prin mijloace 

electronice. 

         Art. 2  Proiectul ordinii de zi și indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise 

spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie, fiind publicate 

în mass - media locală și pe site-ul instituției, cu invitaţia de a formula şi depune amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri inițiate. 

        Art. 3  Secretarul general al municipiului Botoşani, Compartimentul informatic și Aparatul 

Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

       Primar,                                                                Contrasemnează, 

             Cosmin Ionuț Andrei                                        Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

  Botoşani, 20  ianuarie  2021 

  Nr. 105  
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 105  DIN  20 IANUARIE 2021 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  28 ianuarie 2021 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE  

DEZBATERII 

 

Comisii 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

 

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data 

de 14.12  și  22.12.2020 

 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

Eltrans S.A.  în vederea numirii administratorilor  S.C. Eltrans S.A. 

Botoșani 

5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului 

Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului si Cimitirelor 

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 378/2020 

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în 

învățământul preuniversitar de stat în municipiul  Botoșani, pentru anul 

școlar 2020 - 2021 

4,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului 

pentru Copii și Tineret “Vasilache”  Botosani. 

4,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la HCL nr. 

395 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de  management, 

respective condițiilor de participare pentru concursul de ocupare a 

postului de manager la Teatrul  „Mihai Eminescu” Botoșani.  

4,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 402  din  22.12.2020 

privind modificarea H.C.L. nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea 

tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuzul în municipiul 

Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Microbuzul” S.R.L. Botoşani 

1,3,5 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 403 privind stabilirea 

tarifelor pentru transportul public urban de călători cu autobuzul în 

municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. „Eltrans” S.A. 

Botoşani 

1,3,5 



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

pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir Eternitatea - 

municipiul Botoșani” 

1,5 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. 

Botosani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de 

semaforizare rutieră de pe raza UAT Municipiul Botoșani 

1,3,5 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune 1,3,5 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziție în vederea cumpărării de către Municipiul Botoșani a unui 

teren situat in Aleea Teodor Boyan în vecinătatea Școlii Gimnaziale 

nr. 17 Botoșani 

1,3,5 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței unui teren 

ce face obiectul unui contract de concesiune situat în str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 54 

1,3,5 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu 

destinația extindere acces locuință, situat în str. Armeană, nr.14 

1,3,5 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu 

destinatia extindere acces spațiu comercial, situat în str. Elena Doamna  

1,3,5 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către 

chiriași a unor apartamente proprietatea municipiului si administrate 

de SC Locativa SA 

1,3,5 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea S.C. 

PROFI IZO.BEK S.R.L. 

1,3,5 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații unui teren situat în 

Aleea Iacob Iacobovici nr.7 B din municipiul Botoșani 

1,3,5 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea  reducerii cuantumului chiriei a 

spațiului închiriat către Sindicatul Județean al Pensionarilor Botoșani 

1,3,5 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani 

1,5 

22. P Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Tulbureni nr. fn, CF/NC 67690” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P+M, garaj, împrejmuire teren și 

racord utilități” 

2,5 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Dimitrie Cantemir nr. 8, CF/NC 62016” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” 

2,5 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Dumbrăvița nr.4, CF/NC63666” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P” 

2,5 

25.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Irișilor nr. 9B, CF/NC65519” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P” 

2,5 

26.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Irișilor nr. 9A, CF/NC65517” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P” 

2,5 

      27 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației ”Plan urbanistic de 

detaliu – Aleea Unirii fn”  în vederea realizării  obiectivului ”construire 

sediu social  al Asociației de proprietari nr. 2 (spațiu întreținere)” 

2,5 



 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

      28 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 418 din 22.12.2020  

privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Crizantemelor nr. 28D, CF/NC 66188 în vederea realizării obiectivului 

„construire locuință P și împrejmuire teren” 

2,5 

     29 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”modificării prevederilor HCL 

nr.161/30.05.2019 – privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor 

Verzi din Municipiul Botoșani și anume prevederile de la cap.9, 

paragraful întâi pag. 229 și ultimul paragraf pag. 237” 

2,5 

30 
 

Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al 

S.C. Termica S.A în perioada octombrie - decembrie 2020 
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COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  28 ianuarie 2020 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1. 1 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Botoșani nr. 87/2019 privind asocierea municipiului 

Botoșani, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“Asociația Moldova se dezvoltă” 

5 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

(faza Documentația de avizare a lucrarilor de interventie) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie  ”Asfaltarea străzilor 

Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împarat Traian - 

municipiul Botosani” 

1,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

(faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie “Amenajare spatiu de relaxare scuar Liceul 

Pedagogic” municipiul Botosani 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru  transmiterea  în administrarea SC Locativa SA  

a unui număr de 40 unități locative ANL situate în Șoseaua Iașului  

1,3,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea Ministerului 

Apărării Naționale a unui număr de 40 unități locative ANL situate în 

Șoseaua Iașului  

1,3,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe 

ANL 

1,3,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 

operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publicặ a 

municipiului Botoṣani situat în str. I.C. Brătianu, f.n. 

1,3,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de 

Detaliu –Aleea Carmen Sylva nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință D+P+1E, foișor și împrejmuire teren” 

2,5 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea  documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr.64A, CF/NC 56375” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” 

2,5 

10.    Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data 

de  30.11.2020 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA Botoșani  
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