
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

_______________________________________________________________________________ 
                                                  
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţa ordinară, în data de 29  mai  2020 

  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza prevederilor  art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. a) din Ordonanța de urgență 

a.Guvernului. nr. 57 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019,   

  în conformitate cu  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 19 martie 2020 

privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

municipiului Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019, 

            în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

       Art. 1 (1)  Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în şedinţă ordinară, în data 

de 29  mai  2020,  ora  10,00  în sala  de ședințe  „Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.  

        (2)  Ședința Consiliului Local al municipiului Botoșani se va desfășura prin mijloace 

electronice. 

         Art. 2  Proiectul ordinii de zi și indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise 

spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie, fiind publicate 

în mass - media locală și pe site-ul instituției, cu invitaţia de a formula şi depune amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri inițiate. 

        Art. 3  Secretarul general al Municipiului Botoşani, Compartimentul Informatic și Aparatul 

Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

       Primar,                                                                Contrasemnează, 

             Cătălin Mugurel Flutur                                        Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

  Botoşani,  21 mai  2020 

  Nr. 552 



 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

_____________________________________________________________________________________ 

 
ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR.  552 DIN  21.05. 2020 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  29 mai 2020 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE  

DEZBATERII 

 

Comisii 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

 

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 

data  de 30 aprilie, 04 mai și 14  mai 2020 

 

3.  Consilieri, 

D.Vicol și 

C.I Andrei 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

Onoare al municipiului Botoşani doamnelor Daniela Condurache, 

Elena Mândrescu și domnului Ioan Cobâlă. 

4,5 

4.  Consilier, 

A. Amos 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

Onoare al municipiului Botoşani domnilor Asaftei Ion și Alexuc 

Ciurariu Alin 

4,5 

5.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2020 

1,5 

6.  

Primar 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuţie a 

bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor 

financiare  la data de 31.12.2019. 

1, 5 

7.  

Primar 

Proiect de hotărâre  aprobarea  rezultatului    evaluării  finale   a 

managementului  din mandatul 2017 – 2020  al domnului  Traian 

Apetrei  la Teatrul “ Mihai Eminescu “ Botoşani  

1,4,5 

8.  

Primar 

Proiect de hotărâre  privind modificarea  HCL nr. 118 / 24.04.2019 

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 

9.  

Primar 

 Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea contractului 

de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 

29305/05.12.2019  

1,3,5 

10.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Direcţia pentru 

agricultură judeţeană Botoşani pentru înfiinţarea şi funcţionarea 

1,3,5 



Târgului de weekend “Produs din Botoşani” precum şi aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea Târgului de weekend “Produs 

din Botoşani” pe raza municipiului Botoşani 

11.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul 

”Perete escaladă” din cadrul Parcului Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani   

1,5 

12.       12 
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 

13.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  firmele ce vor fi 

admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani 

1,3,5 

14.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării în avans, până la 

rambursare și a cofinanțării proiectului „Digital Innovation 4 Cities 

– DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)” Faza 2 sub schema de 

finanțare a programului european URBACT 

1,5 

15.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico-ecomici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de execuție 

”Reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu – municipiul 

Botosani” 

1,5 

16.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1,3,5 

17.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu -  Hatman Arbore nr.31, NC/CF 63851” în 

vederea realizării obiectivului „ Construire locuință P+M”. 

2,5 

18.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu -” Aleea Albina nr.23B, NC/CF 66925” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă 

gospodărească garaj S+P, fosă vidanjabilă și împrejmuire teren” 

2,5 

19.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu -  str. Bucovina nr.64, NC/CF 67090” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu garaj și 

împrejmuire teren”. 

2,5 

20.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu -” Str. Macului nr.1A, NC2535/1/CF 57591” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și 

împrejmuire teren” 

2,5 

21.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Str. I.C. Brătianu nr.179B, NC/CF 67352” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexă 

gospodărească (garaj), foișor și împrejmuire teren” 

2,5 

22.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Str.Libertății nr.8 – NC/CF 61573” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, garaj și 

împrejmuire teren” 

2,5 

23.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei etapa  “P.U.Z. 

și R.L.U. aferent – Str. Teatrului nr.6” în vederea realizării 

obiectivului - “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE 

COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPAȚII 

COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, 

BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER  

2,5 

24.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei etapa  “P.U.Z. 

și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 

60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 

2,5 



 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

58954”  - în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE 

CENTRU COMERCIAL (SUPERMAGAZIN), GOSPODĂRIE 

DE APĂ, AMENAJARE ACCESE, PARCARE ȘI ALEI 

CAROSABILE ȘI PIETONALE, AMPLASARE MIJLOACE DE 

PUBLICITATE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE 

ȘANTIER, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI“  

25.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei etapa “P.U.Z. și 

R.L.U. aferent – Str. B-dul Mihai Eminescu nr.39, CF/NC54234” 

în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE BLOC 

LOCUINȚE D+P+2E+M, CU SPAȚII COMERCIALE LA 

PARTER, REABILITARE CLĂDIRE MONUMENT CU 

INTEGRAREA ÎN FUNCȚIUNEA PARTERULUI” 

2,5 

26.  

 

Prezentarea Raportului domnilor Cosmin Ionuț Andrei și Mihail 

Gabriel Tanasă membrii ai Comisiei speciale de analiză și verificare 

a aspectelor sesizate de domnul Iacobiță Stelu prin adresele 349 și 

612 din 2019. 
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COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  29 mai  2020 

 

 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.152 din 

24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a 

reprezentanților administrației publice locale. 

4,5 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de 

închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoşani aflate în 

punctul termic Big 

1,3,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării  către 

chiriaș a unei locuințe proprietatea municipiului şi administrată de S.C. 

Locativa S.A.  

1,3,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu către Alianța pentru 

Unitatea Romilor Botoșani 

1,3,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 

operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a 

municipiului Botoşani 

1,3,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei promisiuni de 

vânzare 

1,3,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului aferent unor 

cabinete medicale 

1,3,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune 

având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul 

Botoşani, situat în str. Pacea nr. 47 

1,3,5 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezultatului  evaluării primului 

an de  management  din mandatul 2014 – 2017  al domnului Floricel 

Vasile Aionițoaei la Teatrul pentru Copii și Tineret  „Vasilache“ 

Botoşani 

4,5 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.136 din 14.05.2020 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 durata de 5 

ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce 

vor fi practicate de operatorul  S.C. Urban Serv S.A. Botoșani 

1,3,5 
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