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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 576 DIN 20 IULIE 2022 

 
PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 iulie 2022 
 

NR. 
CRT. 

 

INIŢIA 

TOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

 1  Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani   

2.   Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30 iunie 
2022   

     MS 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului 
instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 

1,5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului local al municipiului 
Botoşani la data de 30 iunie 2022 

1,5 12 

5.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate 
deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, 
respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2022 

1,4,5 12 

6.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării ”Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani” 

5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru  stabilirea tarifelor pentru transportul urban de 
călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. 
„MICROBUZUL” S.R.L. Botoșani 

1,3,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 360/2019 privind înființarea unui Centru municipal de colectare 
deșeuri reciclabile nepericuloase necuprinse în SMID, modificarea listei 
bunurilor concesionate către S.C. „URBAN SERV” S.A., precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative locale necesare funcționării 
Centrului municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase 

1,3,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Botoșani nr.136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului 
pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, 
pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 
curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de 
Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de 
operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani 

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru  aprobarea regulamentelor și caietelor de sarcini 
pentru activitățile specifice unor servicii publice de interes local 

1,3,5 12 



11.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite 
de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului 
Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unor tarife pentru serviciile 
prestate de Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement în cadrul Sălii 
Polivalente „Elisabeta Lipă” Botoșani și în zona de agrement constituită pe 
structura lacului din parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al DSPSA pentru anul 
2022.  

1,4,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 370 din 12 octombrie  2021 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitarea si dezvoltarea turistică a monumentului istoric 
Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe” 

1,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 371 din 12 octombrie 2021 
privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și dezvoltarea turistică a 
Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii ”Sfântul Gheorghe” și a 
cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/18.02.2022 pentru 
aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 
12B in municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – 
economici ai acestuia 

1,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii 
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local. 

1,3,5 12 

18.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Reabilitare Centru Comunitar 
Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați 
în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de 
ocupare și calificare”, cod MySMIS 2014+ 155364 și a cheltuielilor legate de 
acest proiect 

1,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Construire imobil de locuințe 
sociale pe teritoriul SDL”, cod MySMIS 2014+ 155363 și a cheltuielilor legate 
de acest proiect 

1,5 12 

20.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în 
Incubatorul de afaceri Botosani 

1,3,5 12 

21.  Primar 

RETRAS 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune  1,3,5 12 

22.  Primar Proiect de hotărâre   privind aprobarea solicitặrii transmiterii unor imobile din 
domeniul public al Statului Român și din administrarea Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Botoṣani  

1,3,5 16 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achizitie în 
vederea cumpărării de către municipiul Botoşani a unui teren situat in Calea 
Natională, nr. 36, parte din terenul înscris In CF nr. 68797  

1,3,5 16 



24.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 178/29.04.2022 privind darea 
în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către Protopopiatul 
Botoşani- Parohia “Eternitatea”  

1,3,5 12 

25.  Primar Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Hotặrârii Consiliului Local al 
Municipiului Botoṣani nr.114 din 31.05.2010 privind stabilirea categoriilor de 
terenuri proprietate privată a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza 
art. 123 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001 şi aprobarea  procedurilor de 
soluţionare a  cererilor  de  cumpărare.  

1,3,5 16 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 
operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a 
municipiului Botoṣani  

1,3,5 12 

27.  Primar 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a unui schimb de terenuri  1,3,5 16 

28.  Primar Proiect de hotărâre  privind  aprobarea preturilor de vânzare pentru locuinte 
ANL  

1,3,5 16 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării  către chiriași a unor locuinţe 
proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.  

1,3,5 12 

30.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea listei bunurilor proprietate a 
municipiului Botoșani concesionate către S.C. Locativa S.A, precum și 
aprobarea inițierii procedurilor de reziliere a contractului de închiriere  

1,3,5 12 

31.  Primar Proiect de hotărâre  privind  declararea unor imobile ca bunuri aparținând 
domeniului privat de interes local al Municipiului Botoșani. 

1,3,5 12 

32.  Primar 

 

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. Dragoș Vodă, nr. 41, CF/NC60405” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de 
șantier, asigurare utilități” 

2,5 12 

33.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. A.S. Puskin, nr.48B, CF/NC 67621” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren, organizare de 
șantier, asigurare utilități” 

2,5 12 

34.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. Botoș, nr. 2C, CF/NC68377” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință P, anexă gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 

35.  Primar 

 

Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC 50121” în vederea realizării obiectivului 
„demolare locuință P, construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească 
P și împrejmuire teren” 

2,5 12 

36.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. Tulbureni, nr. FN, CF/NC68613” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+1E, anexe (garaj, magazie) și împrejmuire 
teren” 

2,5 12 

37.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. I.P. Darie, nr.14, CF/NC59530” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și 
racord utilități” 

2,5 12 

38.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. Petru Rareș, nr.13, CF/NC67742” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” 

2,5 12 

39.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim 
Gorki nr.19, sc. A, parter, mun. Botoșani, CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-
U100” în vederea realizării obiectivului „amenajare terasă estivală” 

2,5 12 



 
 

  COMPLETAREA  
PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 28.07.2022 
 

40.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu 
- B-dul Mihai Eminescu, nr.117, CF/NC54095” în vederea realizării 
obiectivului „extindere și modernizare locuință P+E și refacere împrejmuire” 

2,5 12 

41.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – Str. I.C. Brătianu, nr. 171, CF/NC67430” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P” 

2,5 12 

42.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei în scopul aprobării 
concesionării terenului de 10,00 mp, str. Calea Națională nr. 52, sc. B, parter, 
adiacent ap 2, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului 
“extindere apartament și modificări interioare - lucrări realizate fără autorizație 
de construire” 

2,5 12 

43.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan  Urbanistic de 
Detaliu – str. Baciului, nr. 10, CF/NC nr. 52634” în vederea realizării 
obiectivului „Construire locuință P+M” 

2,5 12 

44.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi 
R.L.U. aferent- str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 
52336 si 52327 în vederea realizării obiectivului "Construire 6 locuinte 
unifamiliale cu regim mic de inăltime (pană la 10 m)" 

2,5 12 

45.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- 
strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582 în vederea 
realizării obiectivului „Dezvoltare zonă rezidenţială-construire locuinţe 
colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, imprejmuire teren, 
branşamente utilităţi, organizare de şantier" 

2,5 12 

46.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent-
Șoseaua Iașului nr. 13 A, CAD/CF 55132 si 68594 in vederea realizării 
obiectivului  "Parcelare teren în vederea construirii de locuințe  individuale"   

2,5 12 

47.   Proiect de răspuns  către Asociaţia Club Sportiv „Sănătatea” Botoșani  12 

48.   Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a Instituției Prefectului – Județul 
Botoșani având ca obiect H.C.L. nr. 250/2022 

 12 

49.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți 
Contractelor de mandat (membrii Consiliului de Administrație și Directori 
executivi) la data de 31.03.2022 pentru S.C.Urban Serv S.A. 

  

50.   Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, realizați de 
către S.C. Locativa S.A. Botoșani la data de 31.05.2022 

  

51.   Situația la data de 31.05.2022 a realizării indicatorilor financiari stabiliți prin 
contractul de mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent 
anului 2022 (anexa 1, 2) de către  S.C. Modern Calor S.A. Botoșani 

  

52.   Prezentarea Raportului privind modul de îndeplinire a indicatorilor de 
performanță din regulamentul de funcționare a serviciilor comunitare de 
utilități publice a operatorilor la nivelul Municipiului Botoșani – pentru anul 
2021 

  

NR. 
CRT. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 
Comisii 

 
Cvorum 

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 
25.07.2022 

 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei la HCL nr. 96 din 
30.03.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 
Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul 

1,5 12 



SDL’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind  prelungirea duratei de transmitere în folosință 
gratuită a spațiului din Săvenilor nr.10, către Filiala Județeană a Asociației 
Nevăzătorilor din România     

1,3,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a 
unui spatiu din imobilul situat în str. 1 Decembrie nr. 45 

1,3,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 
unor lucrări de reparatii a unui imobil, proprietatea publică a municipiului 
Botoṣani 

1,3,5 12 

6.  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 16 

7.  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 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Relocare Grădinița nr. 24 
”Voinicelul”- municipiul Botoşani, județul Botoșani” 

1,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, 
modernizare și dotare  Sală de sport Școala Gimnazială Elena Rareș, str. 
Tudor Vladimirescu  nr. 8, municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

1,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, 
a unui teren cu destinația extindere apartament, situat în str. Parcul 
Tineretului nr 18, municipiul Botoșani  

1,3,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, 
a unui teren cu destinația balcon închis, situat în Aleea Pictorului nr 1, ap. 
2, municipiul Botoșani  

1,3,5 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin încredințare directă, 
a unui teren cu destinația acces, situat în str. Barbu Lăzăreanu nr. 17,  
municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri  de  uz si interes public 
local  

1,3,5 12 

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice 
produsă şi livrată de către S.C. Modern Calor S.A. Botoşani  

1,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții :“Reabilitare și modernizare străzi Cvartal I 
- Municipiul Botoşani“ (Al. Humulesti, str. Tunari, str. Ion Creanga, str. 
Alexandru cel Bun, str. AT Laurian, str. Graniceri, str. Petru Maior, str. 
Furtunii, str. Vasile Conta, str. Baciului) 

1,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții : “Reabilitare și modernizare străzi Cvartal 
II- Municipiul Botoşani“ (str. Liliacului, Lalelelor, Verona, Zefirului, 
Caisului, Porumbelului, Vasile Lupu, Ghiocei, Codrului, al.Bradului, str. 
Bradului, Simion Barnutiu, Austrului) 

1,5 12 

17.  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 aprobarea proiectelor prezentate în ședința 
A.G.O.A din 28.07.2022 

5 12 

18.    Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de S.C. Belvedere 
S.R.L. Botoșani împotriva H.C.L. nr. 230/26.05.2022 prin care a fost 
respinsă documentația de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal și Regulament 
Local de Urbanism aferent privind imobilul situat în mun. Botoșani, B-
dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării 
obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter 

 12 



 
 

COMPLETAREA NR. 2 
A PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 28.07.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

și parțial etaj 1, corp hotel, parcare subterană și supraterană, restaurare 
case memoriale și integrare construcție nouă în ansamblul monumentului 
istoric –  Casa Antipa”, prin care s-a solicitat revocarea HCL nr. 230/2022, 
întocmirea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației de 
urbanism sus-menționată și aprobarea documentației 

NR. 
CRT. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 
Comisii 

 
Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Botoșani nr. 57/01.03.2022 pentru aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, 
semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea 
instalației electrice. 

1,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Botoșani nr. 58/01.03.2022 pentru aprobarea Acordului 
de Parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani și Spitalul de 
Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului Creșterea siguranței 
pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui 
sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și 
înlocuirea instalației electrice, cod SMIS 152377. 

1,5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii  ”Construire creșă, Șoseaua 
Iașului, municipiul Botoșani ” 

1,5 12 

4.  Primar  Proiect de hotărâre pentru majorarea aportului Municipiului Botoșani la 
capitalul social al S.C. Nova ApaServ S.A. Botoșani   

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 317 
din 04 octombrie  2019 privind aprobarea proiectului “Amenajare Versant 
„Pacea", str. Pacea, Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127784 și a 
cheltuielilor legate de acest proiect  

1, 5 12 


