
 

 

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 22 decembrie  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 22 decembrie 2020,  ora  10,00  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, 15 decembrie  2020 

  Nr. 1930  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 1930 DIN 15.12.2020 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 22 decembrie 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 23.11, 26.11 și 08.12.2020 

 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  HCL nr. 107 

din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Botoșani  începând cu  anul 2021 

1,2,3,4,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre  privind  stabilirea taxei speciale de salubrizare 

SIMD  în Municipiul Botoșani, pentru anul 2021 

1,3,5 

5. P Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC Urban Serv SA 

1,3,5 

6.  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 S.C Urban 

Serv S.A, precum și a suprafeței de teren de 489,56 mp și a clădirilor 

amplasate pe această suprafață 

1,3,5 

7.  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  SC Urban Serv S.A 

1,3,5 

8.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico -

economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului 

“Mihai Eminescu” Botoșani, Cod SMIS 125026 

1,5 

9.  
Primar 

 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a 

unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă 

1,4,5 

10.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru anul 2021 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 

11.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

321/2020  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

4,5 



Local  în Consiliile  de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Botosani  

12.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 322/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 

Botoșani în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  

4,5 

13.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  

Consiliului Local al municipiului Botoşani în Consiliul  

administrativ al Teatrului „Mihai Eminescu” Botosani   

4,5 

14.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietului 

de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare 

a postului de manager la Teatrul  „Mihai Eminescu” 

4,5 

15.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de  concurs de 

proiecte de management /soluţionare a contestaţiilor la 

Teatrul  „Mihai Eminescu”  Botoşani  

4,5 

16.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani 

4,5 

17.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului  de funcții al 

Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta 

persoanelor  Botoșani 

4,5 

18.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii al Centrului 

National de Informare si Promovare Turistică Botoșani 

4,5 

19.  
Primar 

Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Teatrului 

pentru Copii si Tineret  „Vasilache” Botoșani 

4,5 

20.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor pentru procedura de 

analiză a noului proiect de  management  depus  de  managerul   Teatrului 

pentru Copii si Tineret „Vasilache”   Botoșani 

4,5 

21.  

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 

1,3,5 

22.  

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 

1,3,5 

23.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 

24.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind însusirea si aprobarea raportului 

întocmit în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 106 din 

10.04.2020, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 257 din 

14.08.2020 

1,3,5 

25.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea  comisiei de selecţie a 

firmelor ce vor fi admise  în  Incubatorul de Afaceri din municipiul 

Botoşani 

1, 3,5 



26.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui 

teren situat in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 31A. 

1,3,5 

27.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul Botoșani, str.1 

Decembrie 1918, nr. 13, sediu P.N.T.C.D. 

1,3,5 

28.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 

privată a municipiului situat în Aleea Constatin Iordăchescu, f.n; 

1,3,5 

29.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de organizare a 

licitatiilor publice pentru inchirierea unei suprafete de înot, din 

piscina interioară din PRATS Cornișa 

1,3,5 

30.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de 

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

Botoșani 

1,3,5 

31.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 8 

m.p., administrat de Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani  

1,3,5 

32.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de evaluare a 

ofertelor si de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea 

spatiilor de sub tribuna stadionului Municipal  

1,3,5 

33.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii obligațiilor de plata a 

chiriilor pentru spatiile de sub tribuna stadionului Municipal din 

municipiul Botosani pe perioada Stării de Urgentă 

1,3,5 

34.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui 

teren proprietate publică a municipiului din str. Pacea nr. 112 

1,3,5 

35.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea  HCL nr. 356 

din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

parcărilor si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate 

neregulamentar sau abandonate 

1,3,5 

36.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1,3,5 

37.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Tulbureni nr. 74, CF/NC 50767” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P și racord utilități” 

2,5 

38.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Tomis nr. 32, CF/NC 62765” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M” 

2,5 

39.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P.Darie nr. 2, CF/NC66985” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă 

gospodăreasc și împrejmuire teren” 

2,5 

40.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru 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 



 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

41.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Alexandru cel Bun nr. 41, CF/NC 

64707” în vederea realizări obiectivului „construire locuință P+M, 

garaj, împrejmuire teren” 

2,5 

42.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Soseaua Iasului nr. 15, CF/NC 58860” 

în vederea realizării obiectivului „locuinta S+P+1E, anexa 

gospodareasca-foisor, împrejmuire teren partiala, racord utilitati” 

2,5 

43.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local pentru lunile ianuarie și februarie 2021 

5 

44.  
 

 Proiect de răspuns la plângerea administrativă a domnului 

Aionițoaei Floricel Vasile înregistrată cu nr. 573 din 02.12.2020 

 

45.  
 

Prezentarea  adresei nr. 109 din 10.12.2020 a Asociației – E.M.A. 

Ecologic – Mediu – Ambient Botoșani 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR                                                                       

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  22 decembrie  2020 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.   Depunere jurământ de către supleanții în alegerile locale din 27 septembrie 

2020 pentru Consiliul Local al municipiului Botoșani ale căror mandate au fost 

validate prin încheierile  din 15 și  16.12.2020 date de Judecătoria Botoșani în 

dosarele  nr.11212/193 și 12857/193 din 2020 

 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei 

locuinṭelor ANL 

1,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor de vânzare pentru locuințe 

ANL 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru 

perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice - etapa II" (cheltuieli eligibile și neeligibile) 

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 

2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 

energetice - etapa II" 

1,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal și 

RLU aferent – str. Patriarh T. Arapasu nr. 2A, mun. Botosani” în vederea 

realizării obiectivului - “construire locuinte colective P+3E, spatii 

comerciale parter, utilitati, imprejmuire teren” 

2,5 

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

Detaliu – str.Cornișa nr.3, CF/NC 57821” în vederea realizării obiectivului 

„construire locuință P+M, împrejmuire teren și racord utilități” 

2,5 

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

str. Pod de Piatră nr. 52A, Botoșani, CF/NC 63651 “, în vederea realizării 

obiectivului “construire sediu birouri D+P+2E, amenajare parcare și acces 

auto, împrejmuire teren proprietate, organizare de șantier" 

2,5 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local nr.276 din 27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei de 

urbanism - Plan Urbanistic Zonal și regulament local de urbanism aferent - 

Aleea Teodor Candiescu, nr. 4, CF/NC 51259“, în vederea  realizării 

obiectivului “construire 3 locuințe izolate P+1E” 

2,5 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui teren 

proprietatea Municipiului Botoṣani ocupat de construcṭiile administrate de 

către Clubul Sportiv Botoṣani 

1,5 

11.   Prezentarea adresei nr. 9829/2020 a SC Modern Calor SA privind indicatori 

financiari și nefinanciari la  data de 31.10.2020 

 

12.   Prezentarea adresei nr. 7646/2020 a SC Locativa SA privind indicatori 

financiari și nefinanciari la  data de 31.10.2020 
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