
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 563  DIN 17.06.2021  

  

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  30  iunie  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 26.05 și 14.06.2021.  

 

 

 

3.  Primar Proiectul 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 rezultatului  final al 

concursului de proiecte de management organizat pentru 

ocuparea  functiei  de manager al Teatrului “Mihai Eminescu” 

Botoșani, aprobarea proiectul de management câştigător şi 

durata  contractului de management   

4,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții ale Poliției Locale a municipiului Botoșani 

4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  rezultatului  evaluării 

celui de-al treilea an de management din mandatul 2018 – 2022 

al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica “George Enescu” 

Botoşani  

4,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani 

5 12 

8.   Primar Proiect de hotărâre privind aplicarea unor tarife practicate de 

Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 

municipiul Botoșani și în zilele libere acordate de Guvernul 

Romaniei, zile care precedă și/sau succedă zilelor de sărbătoare 

legală în care nu se lucrează  

1,5 12 

9.  Primar 

 

RETRAS 

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 12 

10.  Primar 

 

RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

1,5 12 



Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la 

legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" 

11.  Primar 

 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 

încheiat între UAT Municipiul Botoșani și Institutul Național de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Mediului în vederea 

depunerii și implementării în comun a activităților aplicației de 

finanțare ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, 

județul Botoșani”, apel de proiecte” Măsuri de reducere a 

contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale 

temporare”, EEA Grants 

1,5 12 

12.  Primar 

 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-

economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare 

spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani 

1,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Botoșani la Program Termoficare și a graficului de eșalonare 

anuală a plăților pentru obiectivul de investiţie: „Racordarea la 

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a 

consumatorului - Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani 

1,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici  ai obiectivului de investiţii: „Racordarea la sistemul 

centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-

Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani” 

1, 5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi 

admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani 

  1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea, de principiu, a 

vânzării  către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului 

şi administrate de S.C. Locativa S.A.  

1,3,5 15 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune. 

1,3,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații  1,3,5 15 

19.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesiunii unui teren cu 

destinația extindere acces la imobilul proprietate, situat în str. 

Dragos Vodă nr 24 

1,3,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre  pentru modificarea HCL nr. 5 din 20 ianuarie 

2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire a 

bunurilor ce au făcut obiectul contractelor  de delegare a 

gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în 

proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv  a gestiunii 

Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi târgului (obor) si 

aprobarea transmiterii acestora in administrarea Serviciului 

Public de  Administrare a Pietelor, Oborului și Cimitirelor 

1,3,5 15 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuarii suprafeței 

terenului apartinând domeniului public reprezentate de către 

strada Eternitătii 

1,3,5 15 



22.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de 

închiriere al unui spațiu închiriat către Filiala Judeteană Botosani 

a Asociatiilor Comunelor din Romania 

1,3,5 12 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de 

concesiune încheiat cu Agentia pentru Protectia Mediului 

Botosani 

1,3,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preṭurilor de vânzare 

pentru locuinṭe ANL 

1,3,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani 

1,3,5 15 

26.  Primar  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.17 din 

31.01.2017  privind aprobarea amenajamentelor pastorale, 

valabile pentru pajiştile permanente din municipiul Botoşani 

1,5 12 

27.   Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie nr.2A, CF/NC 68268” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință, anexă și 

împrejmuire teren” 

2,5 12 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  Aleea Iacob Iacobovici nr. fn, CF/NC 

66322“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P, 

garaj, pavilion de vară și împrejmuire teren” 

2,5 12 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Tulbureni nr.5, CF/NC 51540“ în 

vederea realizării obiectivului “construire anexă gospodărească 

(garaj, depozit fructe, bucătărie de vară și împrejmuire teren)” 

2,5 12 

30.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Tulbureni nr.56, CF/NC 65085“ în 

vederea realizării obiectivului “construire anexe (garaj și 

magazie) și împrejmuire teren”  

2,5 12 

31.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Furtunii nr. 6, CF/NC 60044“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuință P, anexă 

gospodărească și utilități”  

2,5 12 

32.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Pacea, nr.36, CF/NC nr. 55728” în 

vederea realizării obiectivului „ construire spalatorie autotip 

self-wash cu 4 boxe” 

2,5 12 

33.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Pacea, nr.41, CF/NC nr. 52811“ în 

vederea realizării obiectivului  „construire doua hale pentru 

depozitare materiale de constructii” 

2,5 12 

34.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Rediu nr. 1, CF/NC 67016“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă S 

parţial+P+1E, anexă gospodărească şi împrejmuire teren” 

2,5 12 

35.     Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  str. Prunilor, nr. 18D, CF/NC 58189 “ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinta P+E, anexe 

gospodaresti si imprejmuire teren” 

2,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

36.      Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu –  Aleea Florilor, nr. 1 - PC 377/18, CF/NC 

57269 “ în vederea realizării obiectivului “construire locuinta 

P+1E si imprejmuire teren”  

2,5 12 

37.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu – str. I.L. Caragiale, nr. 32, CF/NC 68381” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuinta D+P+1E, 

imprejmuire teren si racord utilitati” 

2,5 12 

38.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru 

concesionare teren – Str. Împărat Traian nr.60, CF/NC 68538 și 

CF/NC 68537, adiacent ap.2, parter, sc.B,” în vederea realizării 

obiectivului „extindere apartament, cu destinația de locuință, la 

fațada principală și posterioară a blocului – lucrări fără a deține 

autorizație de construire” 

2,5 12 

39.  

 

Prezentarea indicatorilor de performanță financiari stabiliți prin 

planul de management și a indicatorilor aprobați prin BVC 

aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 6b) la data de 31.03.2021 ai 

SC Modern Calor SA Botoșani la data de 30.04.2021 

  

40.  
 

Prezentarea indicatorilor de performanță financiari si 

nefinanciari, realizati de către  S.C. Locativa SA Botosani la data 

de 30.04.2021. 

  

41.  

 

Prezentarea situației finale la 31.12.2020 a realizării indicatorilor 

financiari stabiliti prin planul de management si a indicatorilor 

aprobati prin BVC aferent anului 2020 (anexa 1, 2, 6a, 6b) de 

catre S.C. Modern Calor S.A. Botosani 

  

42.  

 

Prezentarea rapoartelor consiliilor de administratie ale S.C. 

URBAN SERV S.A., S.C. LOCATIVA S.A., S.C. ELTRANS 

S.A. si S.C. MODERN CALOR S.A.  privind evaluarea 

activitatii directorilor pentru anul 2020, conform art. 36, alin. 5 

din Ordonanţa de urgenţă   nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

  

43.  
 

Prezentarea deciziei nr.11/2021 și a raportului de audit financiar 

din 18.05.2021 ale Camerei de conturi Botoșani 

  

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte 

de expirarea duratei normale a mandatului d-nei consilier 

Răileanu Monica, precum și vacantarea locului de consilier 

local deținut de aceasta 

5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind noul angajament al Municipiului 

Botoșani ca urmare a aderării la Convenția Primarilor privind 

Clima și Energia  

2,5 12 



 

 

 

 

 

 

3.     Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Modern 

Calor   S.A. 

1,5 12 

4.  Primar Proiect de hotîrâre privind aprobarea diminuării suprafeṭei unui 

teren ce face obiectul unui contract de concesiune situat în Bd. 

Mihai Eminescu nr. 48   

1,3,5 12 

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

Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile iulie și 

august 2021 

5 12 

6.   Proiect de răspuns la adresa Asociației Managerilor de 

Filarmonici nr. 306 din 10.06.2021 

 M.S. 

7.   Proiect de răspuns la adresa domnului Mihai Sîrbu, managerul 

Filarmonicii „George Enescu” Botoșani nr. 334 din 24.06.2021 

 M.S. 

8.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari si 

nefinanciari, realizati de către  S.C. Locativa SA Botosani la 

data de 30.05.2021. 

  

9.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari stabiliți prin 

planul de management și a indicatorilor aprobați prin BVC 

aferent anului 2021 (anexa 1, 2, 6a, 6b) la data de 31.05.2021 

ai SC Modern Calor SA Botoșani la data de 30.04.2021 

  

10.   Raport privind activitatea administratorului special al SC 

Termica SA în perioada aprilie –iunie 2021 

  


