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ANEXA LA DISPOZIŢIA NR. 895 DIN 20.10.2021  

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

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

 

 

NR. 

CRT 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

Comisii Cvorum 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoșani  

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data 

de 30.09, 12.10 și 19.10.2021  

 M.S. 

3.  Primar + 

Amendament 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2021 

1,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al 

municipiului Botoșani la data de 30 septembrie 2021 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin în 

cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la 

preșcolarii şi elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea 

accesului la educație 

1,4,5 12 

6.  Primar   Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  si a  numărului de 

burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul 

Botoșani, pentru  anul școlar  2021 – 2022 

1,4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT Botoșani în AGA ADI „Ecoproces” pentru 

aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2022 

5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 

269/2021 privind statul de funcții al Filarmonicii „George Enescu” 

Botoșani 

1,4,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcționare 

al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, 

Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani 

1,3,4,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea  anexei nr. 2 la HCL nr. 

284/30.08.2021 privind Statul de funcții al DSPSA 

1,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise 

in Incubatorul de afaceri Botosani 

1, 5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații 1, 5 16 

13.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii unui contract de 

concesiune   

1, 5  

14.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii unui contract de 

asociere  

1, 5  

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziţie în vederea cumpărării a unui teren situat în str. Barbu 

Lăzăreanu, nr. 17-19 

1, 5 16 



 

 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării unor constructii 

administrate de Colegiul Economic  „Octav Onicescu” 

1, 5 16 

17.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren 

către Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania 

1, 5  

18.  Primar Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune 

privind cumpărarea unui spațiu si teren aferent situat în str. 1 

Decembrie 1918, nr. 81 

1, 5 16 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinṭei cu titlu gratuit a unor 

spaṭii în vederea desfăṣurării proiectului „A două ṣansă în educaṭie, o 

nouă ṣansă în viaṭă” 

1, 5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spatiu în incinta 

Liceului Teoretic Grigore Antipa Botosani  

1, 5 12 

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

22.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Botoșani a unor imobile 

1, 5 16 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Calea Națională, nr. 241, CF/NC 59600” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință Da+P+M, foișor și 

împrejmuire teren” 

2, 5 12 

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

de Detaliu – str. Tulbureni, nr. 74, CF/NC 68446“ în vederea realizării 

obiectivului “ construire locuință unifamilială P+M” 

2, 5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Veteranilor, nr. 14A, CF/NC 51648“ în vederea 

realizării obiectivului - construire garaj auto 2 boxe” 

2, 5 12 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Petalelor, nr. 3B, CF/NC 62477“ în vederea 

realizării obiectivului -construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire 

teren” 

2, 5 12 

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Cronicar Neculce 25A, CF/NC 67188“  în vederea 

realizării obiectivului - construire locuință” 

2, 5 12 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Ludovic Daus 15A, CF/NC 68053“ în vederea 

realizării obiectivului - construire două locuințe P+1E și împrejmuire 

teren” 

2, 5 12 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu  –  Strada Vasile Lupu Nr. 5, Botosani, Jud. Botosani  - CF 

57149  în vederea   realizării obiectivului Mansardare locuintă parter, 

construire terasă si refacere împrejmuire” 

2, 5 12 

30.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – strada DOBOȘARI nr. 79H, CF/NC nr. 64927 (intravilan  

mun. Botosani- p.c. 136/80) în vederea realizării obiectivului - 

Crearea unei unităti de prestare a serviciilor de realizare a soft-urilor 

la comandă în cadrul societătii C&A Connect SRL” 

2, 5 12 

31.  Primar Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile noiembrie   și 

decembrie 2021 

5 M.S. 

32.   Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr. 4879 din 8.10.2021 a 

domnului Sârbu Mihai  

 M.S. 

33.   Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al 

S.C. Termica S.A. în perioada iulie – septembrie 2021 

  



 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME 

SUPUSE  DEZBATERII 

Comisii Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.159 lei în vederea 

promovării imaginii Municipiului Botoșani prin participarea unui 

număr de 6 elevi împreună cu profesorul coordonator pentru 

decernarea premiului în cadrul Concursului Internațional „L`Amour de 

la geografie” oferit de Societatea de Geografie și Academia de 

Sciences Morales et Politiques din Paris 

1,4,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul 

de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de 

la Modern Calor S.A. Botoșani pentru contractarea unui credit în sumă 

maximă de 6.500.000 lei, având garanție ipoteca mobiliară asupra 

creanțelor societății rezultate din contractele încheiate cu debitorii 

cedați, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, 

„Transelectrica” S.A. și Operatorul Pieței de Energie Electrica și de 

Gaze Naturale, OPCOM S.A. 

5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru numirea 

membrilor Consiliului de Administrație, aprobarea modelului de 

contract de mandat și stabilirea remunerației acestora 

5 12 

4.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 

operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a 

municipiului Botoșani, situat în zona Cișmea 

1,5  

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

Profi Izo.Bek S.R.L. 

1,5 16 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune 

privind cumpărarea unui spațiu și teren aferent situate în str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 12 

1,5 16 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat 

al Municipiului Botoșani în domeniu public al Municipiului Botoșani 

1,5 16 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri-terenuri din domeniul 

public al Municipiului Botoșani în domeniul public al Judetului 

Botoșani 

1,5 16 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL II 

1,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL 

II 

1,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de finanțare și a 

devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin 

programul  „Anghel Saligny” 

1,5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții Extindere rețea de canalizare în 

zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (Comuna 

Curtești)”, propuse spre finanțare prin programul  „Anghel Saligny” 

1,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preṭului de vânzare pentru o 

locuinṭă ANL 

1,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 2, et.1 din 

Str. 1 Decembrie nr. 30,  familiei  Bejenaru Viorel Gheorghe, regimul 

juridic fiind locuinţă de serviciu 

1,5 12 

15.   Prezentarea adresei nr.8407/2021 a SC Modern Calor SA privind 

situația la data de 30.09.2021 a realizării indicatorilor financiari 

  



stabiliți prin contractul de mandat al directorilor și a indicatorilor 

aprobați prin BVC aferent anului 2021 (anexa 1, 2) 

16.   Prezentarea adresei nr 8613/2021 a SC Locativa S.A. privind gradul de 

îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari realizați la data de 

30.09.2021 

  

 

COMPLETAREA NR. 2 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.381 din 12 

octombrie 2021 privind aprobarea proiectului „ EDUSIG – 

Educație în siguranță în Municipiul Botoșani”, COD MySMIS 

146289 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

2 Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al UAT 

Municipiul Botoșani a cofinanțării unității de învățământ „Liceul 

cu program sportiv Botoșani”, partener în cadrul proiectului 

„Healthy and Learning Lifestyle”, finanțat în cadrul Programului 

Erasmus  

1,5 12 


