
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

_____________________________________________________________________________ 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 410  DIN 19 MAI  2022 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de  26  mai 2022 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIA 

TOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1. 1  Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoșani 

  

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 

data de 29.04. 09.05. și 13.05.2022 

     MS 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

municipiului Botoșani pentru anul 2022 

1,5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  modificarea numărului burselor acordate 

în învățământul  preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022 

aprobate prin H.C.L. nr. 476 din 21.12.2021 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea  rezultatului    evaluării   primului   an 

de  management din mandat  2021 – 2025 al domnului Marius-Petru 

Rogojinschi    la  conducerea  Teatrului  pentru Copii și Tineret 

“Vasilache “ Botoșani 

4,5 MS 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului evaluării  primului 

an de management  din mandatul  2021–2025 al domnului Alexandru 

Vasilachi  la conducerea  Teatrului  “ Mihai Eminescu“ Botoşani 

4,5 MS 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea  organigramei şi statului de 

funcţii  ale   Spitalului de Recuperare  „Sf. Gheorghe” Botosani  

4,5 MS 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la  HCL nr. 35 

/24.02.2022 privind aprobarea  Statului de funcții al DSPSA 

Botoșani  

4,5 MS 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită către Liceul 

Pedagogic ”Nicolae Iorga ” Botoṣani a unui număr de 3 săli de clasă 

4,5 12 



la parterul clădirii administrate de către Liceul Tehnologic “Elie 

Radu” Botoṣani  

10.  Primar Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Botoșani al unor terenuri  

1,3,5 12 

11.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Botoșani al unui teren în vederea edificării 

unui bloc de locuinţe sociale 

1,3,5 12 

12.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Botoșani al unui imobil-construcţie în vederea 

găzduirii unui magazin social 

1,3,5 12 

13.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea duratei unui contract de 

închiriere  

1,3,5 12 

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

concesiune  

1,3,5 12 

15.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

132 din 30 martie 2022 privind modificarea anexei conținând 

bunurile concesionate către S.C. Eltrans S.A. Botoșani 

1,3,5 12 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a 

spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani și administrate de S.C. Locativa 

S.A. 

1,3,5 12 

17.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

construirea obiectivului “ Parc fotovoltaic “ de către S.C. Modern 

Calor S.A. pe un teren proprietatea UAT Botosani   

1,3,5 12 

18.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din 

domeniul public al judeţului Botoşani în domeniul public al Unităṭii 

administrativ -teritoriale municipiul Botoṣani  

1,3,5 12 

19.  Primar Proiect de hotărâre  privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 

22”, cod SMIS 127790 

1,5 12 

20.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 39/24.02.2022 

pentru aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare grădinița nr. 

22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

21.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind „Aprobarea numărului 

maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, 

organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de 

transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a 

activității de dispecerat taxi” 

1,3,5 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Primar Proiect de hotărâre pentru respingerea (neadoptarea) documentației 

de urbanism „Plan urbanistic zonal și Regulament local de urbanism 

aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 

51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire 

ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și 

corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și 

supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare 

construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA 

ANTIPA” 

2,5 12 

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

Zonal  - Str. Octav Onicescu nr.21, CF/NC 64870“ în vederea 

realizării obiectivului   “Construire imobil – spațiu comercial și 

birouri” 

2,5 12 

24.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic 

Zonal  - Str. IC Brătianu, nr. fn, mun. Botosani, CAD/CF59648, 

CAD/CF59649“ în vederea realizării obiectivului “PARCELARE 

TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE” 

2,5 12 

25.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei  „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Fîntînilor, nr. 5A, CF/NC61104“ în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexe gospodărești 

(magazie și foișor)“ 

2,5 12 

26.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Ciobanului, nr. 7, CF/NC60404“ în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M și anexă 

gospodărească (garaj)“ 

2,5 12 

27.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei  „Plan Urbanistic 

de Detaliu – Str. Octav Băncilă, nr. 8, CF/NC66798“ în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren“ 

2,5 12 

28.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei  “ Plan 

Urbanistic de Detaliu - B-dul Mihai Eminescu, Nr.133-135 – Nc/Cf 

52285“ în vederea realizării obiectivului “ Construire locuință parter 

și împrejmuire teren” 

2,5 12 

29.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic 

de Detaliu - Str. Peco, nr.18A, CF/NC nr. 59560” în vederea realizării 

obiectivului “ construire locuință parter și împrejmuire teren ” 

2,5 12 



 

 

 

  COMPLETAREA  

PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  data de 26.05.2022 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre  pentru  modificarea Anexei Hotărârii 

Consiliului Local nr. 98 din 30 martie 2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului 

urban degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire 

pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin 

social’’, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020 

1,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliu Local nr. 100 din 30 martie 2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

(D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de 

sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente 

pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, 

depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020 

1,5 12 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii de către Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani a contractului de 

asociere și a contractului de cofinanțare cu Delgaz Grid SA pentru 

executarea  lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție 

pe Aleea Nicolae Pisoski și Aleea Iacob Iacobovici din Municipiul 

Botoșani 

1,3,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea  Hotărârii Consiliu Local nr. 

197 din 29.04.2022 privind aprobarea prețurilor de vânzare 

pentru  locuinṭe ANL 

1,3,5 16 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării unui teren cu 

destinația parcare, situat în strada Pacea nr. 36  

1,3,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru declararea unor imobile ca bunuri 

aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Botoṣani 

1, 3,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al S.C. 

Modern Calor S.A. Botoșani 

1,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru 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/A.G.E.A din 30.05.2022 

5 12 




