
 

 

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 26 noiembrie 2020 

  

 
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 26 noiembrie  2020,  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, 19 noiembrie 2020 

  Nr. 1092 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR.  1092   DIN  19 .11. 2020 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  26 noiembrie  2020 

 

 

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  27.10.2020, 6.11.2020 - ora 10 și  6.11.2020 - ora 11 

 

3.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2020 

1, 5 

4.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru numirea și aprobarea mandatelor 

reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea generală a 

acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, 

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani 

aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului  

1,5 

5.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 

Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. „Nova Apaserv” 

S.A. Botoşani 

1,5 

6.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani în 

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ” AQUA Botoşani” pentru  

aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu 

apă potabilă și de canalizare-epurare propuse de operatorul regional 

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani        

1,5 

7.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei 

termice produsă şi livrată de către S.C. Modern Calor S.A. Botoşani și 

a preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. 

Modern Calor S.A. Botoşani  

1,5 

8.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului 

Local în Comisia socială de analiză a solicitărilor şi de prezentare a 

propunerilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

privind repartizarea de locuinţe realizate prin Agenția Națională pentru 

Locuințe 

4, 5 

9.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 

pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

4,5 



10.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru constituirea Comisiei de analiză a 

solicitărilor şi întocmire a listei de propuneri privind ordinea de 

prioritate pentru repartizarea locuinţelor, altele decât cele realizate prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, din patrimoniul municipiului 

Botoşani 

 4,5 

11.  
Primar 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de organizare 

a  reţelei  şcolare din municipiul Botoşani, pentru  anul şcolar 2021–

2022 

4,5 

12.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului  și a  numărului de 

burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Botoşani,  pentru  anul şcolar 2020 – 2021   

4,5 

13.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Filarmonicii  „George Enescu” Botoșani 

4,5 

14.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective,  

Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect 

de management al managerului Teatrului pentru Copii și Tineret 

„Vasilache” Botoșani 

4,5 

15.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru procedura 

de  analiză a  noului proiect de  management depus de 

managerul  Teatrului pentru Copii si Tineret “Vasilache”  Botoșani  

4,5 

16.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 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 

1,5 

17.  

Primar 

Proiect de hotărâre 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 

1,5 

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

19.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de administrare a 

unui teren proprietatea privată a Municipiului Botosani situat in strada 

George Enescu, nr. 23 

1, 5 

20.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de administrare a 

unui teren proprietatea privată a Municipiului Botosani situat în str. 

Tudor Vladimirescu intersecție cu str. Parcul Tineretului (Parohia 

Izvorul Tămăduirii) 

1, 5 

21.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii unui teren situat în 

str. Octav Onicescu, nr.47, concesionar Ciorsac Gabriel Octavian 

1, 5 

22.  

Primar 

Proiect de hotărâre  pentru reorganizarea comisiei privind stabilirea 

categoriilor de terenuri proprietate privată a municipiului Botoşani 

care pot fi vândute în baza prevederile art. 129 alin.(2) lit. (c) ṣi  art. 

129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi aprobarea procedurilor de 

soluţionare a cererilor de cumpărare 

1, 5 

23.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru urmarea 

procedurilor şi negocierea clauzelor contractuale pentru achiziţia de 

imobile necesare pentru lucrări de investiţii de interes local 

1, 5 

24.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru închirierea 

prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale situate în imobile 

1, 5 



proprietatea municipiului Botoşani, care au făcut obiectul proiectului 

„Reabilitarea Centrului Istoric şi a Zonei Pietonale a municipiului”, 

stabilite conform H.C.L. 77 din 12.03.2014 

25.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiei de selecţie a 

firmelor ce vor fi admise  în  Incubatorul de Afaceri în municipiul 

Botoşani 

1, 5 

26.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în comisia de licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea municipiului şi 

administrate de S.C. Locativa S.A; 

1, 5 

27.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru 

concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani 

şi renegocierea termenelor contractuale, respectiv pentru atribuirea 

locurilor de parcare auto din parcările de reședință 

1, 5 

28.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de restituire 

efectivă a imobilelor care fac obiectul contractului de concesiune 

încheiat cu S.C. „Locativa” S.A. şi care sunt redobândite de foştii 

proprietari pe cale judecătorească sau în urma aplicării legislaţiei 

reparatorii în domeniul proprietăţii 

1, 5 

29.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenţei comisiei de 

licitaţie pentru închirierea spaţiilor din incinta pieţelor, minibazarului 

şi oborului 

1, 5 

30.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local în comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări 

servicii, în condiţiile Legii nr. 550/2002 

1, 5 

31.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere 

a unor spații administrate de Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani 

1, 5 

32.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind închirierii unui teren în suprafață de 8 m.p., 

administrat de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani  

1, 5 

33.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1, 5 

34.  
Primar 

 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici: 

pentru obiectivul „Locuințe sociale cartier ANL Cișmea - C-tin 

Iordăchescu” din municipiul Botoșani - Rest de executat 

1,5 

35.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Vasile Lupu nr. 24, CF/NC 67006” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească P, 

împrejmuire teren și racord utilități” 

2,5 

36.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Șoseaua Iașului nr. 35, CF/NC 66611” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință de serviciu D+P+M și două 

anexe gospodărești P (foișor și magazie)” 

2,5 

37.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Fluierași nr. 3, CF/NC66275” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” 

2,5 

38.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Ciobanului nr. 7, CF/NC 60197” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință tip duplex (cuplată) D+P+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 



 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Aleea Pajiștei nr. 17 bis, CF/NC 64283” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+E, garaj, foișor și 

împrejmuire teren” 

2,5 

40.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Drumul Tătarilor nr. 23A, CF/NC 60797” în vederea 

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

2,5 

41.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic 

Zonal și RLU aferent – Aleea Albina, nr.23B, mun. Botosani, CAD/CF 

66926” în vederea realizării obiectivului - “construire locuință 

D+P+1E, împrejmuire teren și utilități” 

2,5 

42.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și 

regulament local de urbanism aferent – str. Maxim Gorki , nr. 3, mun. 

Botosani, CAD/CF 66295” în vederea realizării obiectivului - 

“construire imobil cu destinația servicii medicale (oftalmologie, 

stomatologie) și vânzări produse specialitate oftalmologice 

2,5 

43.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și 

regulament local de urbanism aferent – str. Bucovina , nr. 20, mun. 

Botosani, CAD/CF 67421” în vederea realizării obiectivului - 

“construire locuințe colective s+p+4e (etaj 4 retras), cu spații 

comerciale la parter, amenajări exterioare, împrejmuire teren, 

branșament utilități, organizare de șantier” 

2,5 

44.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru concesionarea unui teren din str. Bucovina, 

nr. 46A, CAD/CF 65186 pentru obiectivul “construire spațiu birouri 

S+P” - lucrări realizate fără obținerea în prealabil a autorizației de 

construire 

2,5 
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COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  26 noiembrie 2020 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 
 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

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

Detaliu – str. Eroilor nr. 18, CF/NC 59114” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” 

2,5 

2.  Primar  Proiect de hotărâre  pentru aprobarea concesionării terenului de 24,0 mp, 

str.Vîlcele nr. 1, Sc. A, parter, ap 3 adiacent reprezentând teren necesar 

pentru realizarea obiectivului “extindere apartament cu destinația de 

locuință la fațada posterioară a blocului” – lucrări realizate fără obținerea 

în prealabil a autorizației de construire 

2,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea proiectului „EDUSIG - Educație în 

siguranță în Municipiul Botosani”, cod SMIS 146298 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind preluarea de către UAT Municipiul Botoșani 

a bunurilor situate la punctul de lucru Rediu din strada I.C.Brătianu, 

Botoșani, aflate în gestiunea și proprietatea Urban Serv S.A, precum și a 

suprafeței de teren de 489,56 mp și a clădirilor amplasate pe această 

suprafață. 

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind  preluarea de către UAT Municipiul Botoșani 

a bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la punctul de 

lucru Rediu din strada I.C.Brătianu, Botoșani, aflate în gestiunea și 

proprietatea Urban Serv S.A 

1,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză și avizare a 

documentației de închiriere a spațiilor disponibile din unitățile de 

învățământ din municipiul Botoșani 

1,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru 

concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani şi 

pentru renegocierea termenelor contractuale 

1,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de organizare  și de 

soluționare a contestațiilor licitațiilor  publice a terenurilor aparținând 

domeniului public al municipiului Botoșani 

1,5 
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