
 

 

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 31 martie  2021 

  

 
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,  cu modificările și completările ulterioare, 

  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 31 martie 2021,  ora  11,00  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, 

             Cosmin Ionuț Andrei                                        Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

  Botoşani,  23 martie  2021 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 334   DIN  23 MARTIE  2021                       
 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  31  martie  2021 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE  

DEZBATERII 

 

Comisii 

1. 1  Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

 

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 

data de 25.02  și 11.03.2021 

 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind 

modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a 

Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei 

de credit a societății și modificarea modalității de constituire a 

garanției de bună execuție aferentă contractului nr.927/14.07.2017 

1,5 

4.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aderarea Municipiului Botoșani prin 

Consiliul Local al Municipiului Botoșani la ”Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de 

Sus”.  

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționare a 

contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui de-al treilea an 

de management din mandatul 2018–2022, la Filarmonica „George 

Enescu”   Botoșani 

4,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluarii noului 

proiect de management depus de managerul Teatrului pentru Copii si 

Tineret “Vasilache “ 

4,5 

7.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

321/2020  privind  desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local  în 

Consiliile de administraţie ale  unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Botosani    

1,5 

8.   

Primar 

Proiect de hotărâre  privind   modificarea   anexei la HCL nr. 378 din  

14.12.2020  privind aprobarea  numărului de burse acordate în învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Botoşani,  pentru   anul  şcolar 2020 – 

2021 

1,5 

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

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului  municipiului 

Botoșani   

1,5 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului  de funcţii  pentru 

serviciul public „Centrul Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică” Botoşani       

4,5 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL nr. 7 din 28.01.2021 

privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului public pentru 

4,5 



administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea 

municipiului Botoșani 

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

Str. 1 Decembrie nr. 28, familiei Cînipariu Cristinel Romică și 

Cînipariu Sonica, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu. 

4,5 

13. 1
1 

 

Primar 

Proiect de hotărâre  pentru  modificarea unor dispoziții ale Hotărârii 

Consiliului Local nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea 

Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Botoșani  

1, 5 

14.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 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 piețelor și târgului (obor) si 

aprobarea transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public 

de  Administrare a Pietelor, Oborului si Cimitirelor 

1,3,5 

15.   

Primar 

Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Botoșani a unui apartament situat în municipiul 

Botosani, str. Teodor Callimachi, nr. 9, etaj. 4, ap. 15. 

1,3,5 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii pe cota parte de 

proprietate a municipiului Botoșani dintr-un imobil situat in str. 1 

Decembrie 1918, nr. 73. 

1,3,5 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 

publică a municipiului Botoṣani, situat în str. Pacea nr. 112.  

1,3,5 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea SC 

Rapsodia Conf  SA  Botoșani 

1,3,5 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune 

pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. 

Octav Băncilă nr. 32 . 

1,3,5 

20.  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 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 1,3,5 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani 

1,3,5 

23.   

Primar 

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Frunzelor nr.5, CF/NC 64898” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință unifamilială, garaj, foișor și 

împrejmuire teren” 

2,5 

24.   

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu –  Aleea Carmen Sylva nr. 5, CF/NC 60237“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuință P+1E+M și împrejmuire 

teren” 

2,5 

25.  

Primar 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Aleea Ludovic Daus nr.15A, CF/NC 68054“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuință P+1E și împrejmuire 

teren” 

2,5 

26.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu –  Aleea Ludovic Daus nr. 15A, CF/NC 68052“ în vederea 

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

teren” 

2,5 



 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 2
7 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu –  Str. Aluniș nr. 46, CF/NC 67739“ în vederea realizării 

obiectivului “construire locuință, garaj, magazie și împrejmuire 

teren” 

2,5 

28. 2
8 Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Col. Tomoroveanu nr.18 bis, CF/NC 60381“ în 

vederea realizării obiectivului „construire imobil birouri parter” 

2,5 

29. 2
9 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

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

vederea realizării obiectivului“ construire locuință P+M și 

împrejmuire teren” 

2,5 

30. 3
0 

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

Zonal și RLU aferent – str. Bucovina, nr. 85, mun. Botosani, CAD/CF 

67746“ în vederea realizării obiectivului “construire spălătorie auto 

self service” 

2,5 

31.  
 

Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al Direcției 

Servicii Publice, Sport și Agrement 

 

32. 3
3 

 
Prezentarea  adresei  administratorului special al S.C. Termica S.A. 

Botoșani  înregistrată la nr.8601 din 17.03.2021 

 

      33. 

 

Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 

data de 31.01.2021 ai SC Locativa SA și SC Modern Calor SA 

Botoșani 
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COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  31 martie  2021 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

    1. Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între municipiul 

Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Universitatea Națională de Arte 

”George Enescu” Iași și Federația Edu Cult Iași în vederea realizării Programului 

Regional Educație în Domeniul Cultural ”Limbaje și Coduri Culturale” 

4,5 

    2. Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare 

Grădinița Nr. 22”, cod SMIS 127790 și actualizarea cheltuielilor legate de acest 

proiect   

1,5 

3. 1 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 395 din 

22.12.2020 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management și caietului de obiective, condiţiilor de 

participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Teatrul „Mihai 

Eminescu” modificată prin HCL nr. 10 din 28.01.2021 

4,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Botoṣani nr.14 din 28.01.2021 privind preluarea din administrarea 

D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcṭiei Edilitare a instalaţiilor de 

semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. municipiul Botoṣani 

1,3,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și RLU 

aferent – Aleea Gh. Hasnaș nr. 25, CF/NC 60055“ în vederea realizării obiectivului 

“ construire locuință P+1E și împrejmuire teren” 

2,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și RLU 

aferent – str.Calea Națională, nr.37A, municipiul. Botosani, CAD/CF 52184“ în 

vederea realizării obiectivului “construire spațiu comercial P+1E” 

2,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 

Str. Plopilor nr.1 C, CF/NC 60599“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 

Str. Sitnei nr. 8, CF/NC 67589“ în vederea realizării obiectivului  „construire 

locuință parter, anexă gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru  aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și RLU 

aferent – Str. Doboșari nr. 51, CF/NC  51250“ în vederea realizării obiectivului 

„construire două locuință D+P+1E” 

2,5 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A.  în vederea numirii 

administratorilor  S.C. Eltrans S.A. Botoșani 

5 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Fundația 

Națională a Lucrătorilor, UAT Municipiul Botoșani și Asociația Global Intelligence 

având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” 

Consolidarea dialogului social și civic prin dezvoltarea unui soft de monitorizare și 

analiză a documentelor publice” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă, apelul de proiecte POCA/659/2/1/ Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

1,5 
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