
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 419  DIN 21  APRILIE  2021  

  

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

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

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

Comisii Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 

data de 31.03.2021, 6.04.2021 și 14.04.2021 

 

 

M.S. 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

municipiul Botoșani, pentru  anul 2022 

1,5 12 

4.  Primar  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local al municipiului Botoşani la data de  31 martie 2021 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. Urban Serv S.A și S.C. Modern Calor S.A. 

Botoșani 

1,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind premierea câștigătorilor concursului de 

idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat 

pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context 

DLRC, organizat de UAT Municipiul Botoșani  

4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor, modalităților și 

cuantumului ajutorului de urgență și al ajutorului de înmormântare 

acordat în temeiul art. 28 alin. 2 și 4 din Legea nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și 

ale art. 41-48 din H.G. nr. 50/2011 

4,5 12 

8.   Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Universității 

de Arte ”George Enescu” din Iași a unor spații ale Teatrului pentru 

Copii și Tineret “Vasilache“ Botoșani, proprietate publică a 

municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni 

universitare 

1,3,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 

municipiului Botoșani     

 

1,5 

12 

10.   

Primar 

Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local Botoșani aprobă, de 

principiu, un schimb de terenuri, propus de S.C. Belvedere S.R.L.  

1,3,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Racorduri utilități și 

acces auto spital municipal de boli cronice și paliative – Spitalul Sf. 

Gheorghe Botoșani”  

1,5 12 



 

 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 

a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa 

S.A. Botoșani 

1,3,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de 

închiriere   

1,3,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii pe cota parte de 

proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat în str. 1 

Decembrie 1918, nr. 73. 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea 

domnului Apostol Somor Radu  

1,3,5 16 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietatea privată a municipiului Botoșani, teren extravilan 

1,3,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietatea publică a municipiului Botoșani, situat în str. Pacea nr. 

112. 

1,3,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

20.   

Primar 

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Armeană nr. 70, CF/NC 667046” în 

vederea realizării obiectivului „desființare locuință parter și anexă, 

construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească, împrejmuire 

teren și racord utilități” 

2,5 12 

21.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Str. Neculai Sofian nr. 18, CF/NC 65351“ 

în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

22.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu nr. 50, CF/NC 64713“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuință parter, 

împrejmuire teren și racord utilități” 

2,5 12 

23.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și RLU aferent – Aleea Albina, nr. 23B, mun. 

Botosani, CAD/CF 66785“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuință parter cu beci, foișor, racord utilități și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

24.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Mărului, nr. 6, mun. 

Botosani, CAD/CF 66756“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuință parter cu beci, împrejmuire teren și racord 

utilități” 

2,5 12 

25.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Aleea Irișilor, nr. 7, mun. 

Botosani, CAD/CF 66973“ în vederea realizării obiectivului 

2,5 12 



 

 

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

 

“construire trei blocuri locuințe P+3E, foișor, amenajare și 

împrejmuire teren” 

26.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Împărat Traian nr.70, CF/NC 67361“ în 

vederea realizării obiectivului “amplasare spălătorie auto selfcare” 

2,5 12 

27.   
Primar 

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea efectuării concediului de 

odihnă restant, aferent anului 2020, de către Primarul si 

Viceprimarii municipiului Botosani, în timpul anului 2021  

5 12 

28.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 

Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

la S.C. Nova ApaServ S.A. 

5 12 

29.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile mai și iunie  

2021 

5 MS 

30.  

 

Proiect de răspuns la plângerile prealabile formulate de d-nii Poclid 

Adrian și Hrițcu Cristian formulate în temeiul art. 7 din Legea nr. 

554/2004, prin care se solicită continuarea procedurii de numire a 

membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. ”Eltrans” S.A. 

Botoșani 

 12 

31.  
 

Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special 

al S.C. Termica S.A în perioada ianuarie - martie  2021 

  

32.  

 

Prezentarea situației la S.C .Modern Calor S.A. privind realizarea 

indicatorilor financiari stabiliti prin planul de management si a 

indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 

6b) și a indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari, 

realizați de către  S.C. Locativa SA Botosani la data de 28.02.2021 

  

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE   

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru 

locuinṭe ANL 

1,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în A.G.A. A.D.I. 

”Ecoproces” în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 

7 la Contractul de delegare a gestiunii ”Concesionarea serviciului 

public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în 

Județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani nr. 

927/14.07.2017 

1,5 12 


