
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 660 DIN 20.07.2021  

  

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  28 iulie  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  28.06, 30.06, 12.07 și 20.07.2021  

 

 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

municipiului Botoșani pentru anul 2021 

1,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului local 

al municipiului Botoşani la data de 30 iunie 2021 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2  la HCL nr. 

91/31.03.2021 privind Statul de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Botoșani 

I,4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de 

funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botosani 

1,4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin 

care se stabilesc performanţele aşteptate de la organele de 

administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi 

politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice 

care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, 

pentru o perioadă de cel puţin 4 ani, adresată SC Modern Calor 

SA 

1,3,5 12 

8.   Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor de intervenție și 

Acordurilor Administratorului Drumului, urmărirea și recepția 

lucrărilor de intervenții la rețelele edilitare de utilități publice pe 

raza municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate 

privind  delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de 

iluminat public în municipiul Botoșani, Caietului de sarcini de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din 

municipiul Botoșani, contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din municipiul Botoșani și 

prelungirea contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public actual până la finalizarea 

procedurii de stabilire a noului concesionar și semnarea 

contractului cu acesta 

1,3,5 12 



 

 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

delegare a serviciului de iluminat public încheiat cu  S.C. Flash 

Lighting Services S.A. şi Consiliul Local al Municipiului 

Botoşani  

1,3,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 12 

12.  Consilieri 

locali: C. 

Lupașcu și 

D. Botezatu 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință către Liceul 

Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani a unui spațiu administrat de 

către Liceul Tehnologic „Elie Radu” în vederea funcționării unei 

clase de învățământ primar cu predare în alternativa Step by Step 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, a 

unor imobile 

1,3,5 15 

14.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii sălii de sport de 

la  Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Botoșani către Clubul 

Sportiv Botoșani 

1,3,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor, nr.180, CF/NC nr. 63423” 

în vederea realizării obiectivului „Construire locuință Dp+P+M, 

anexă gospodărească, foișor  și împrejmuire teren” 

2,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș, nr. 62, CF/NC 66561“ în 

vederea realizării obiectivului  „Construire locuință parter și 

împrejmuire front stradal” 

2,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Botos, nr. 2B, CF/NC 66823 “ în 

vederea realizării obiectivului “Construire locuință P+M, anexa 

gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Macului, nr. 2, CF/NC 59621“ în 

vederea realizării obiectivului “Construire locuință parter și 

garaj” 

2,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. Teatrului, nr. 24A, CF/NC 66381 “în 

vederea realizării obiectivului “extindere locuință P+M, 

mansardă și împrejmuire teren” 

2,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – str. 

Călugăreni, nr. 9E, CF/NC 60410 “în vederea realizării 

obiectivului “construire imobil de locuințe P+2E” 

2,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – str. 

I.C. Brătianu, nr. fn, CF/NC 53422“ în vederea realizării 

obiectivului “centrala electrică fotovoltaică 4,95MWP” 

2,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – str. 

Împărat Traian, nr. 7, CF/NC 64899“ în vederea realizării 

obiectivului “construire service auto” 

2,5 12 



 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “AMENAJARE 

SPAȚIU DE RELAXARE SCUAR LICEUL PEDAGOGIC”, cod 

SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

2.  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 12 

3.     Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 

de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani 

4,5 12 

4.   Aprobarea procesului verbal final privind rezultatele finale ale 

evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte 

sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru 

anul 2021 

 12 

5.   Prezentarea indicatorilor financiari stabiliți prin contractul de 

mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC 

aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 6b) ai SC Modern Calor SA 

Botoșani la data de 30.06.2021 

  

6.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari realizați de către  SC Locativa  SA  Botoșani la 

data de 30.06.2021 

  


