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REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI  

ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI NR. 298/2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Data 

înregistrării 

Inițiator Titlul proiectului de hotărâre Observații 

1 05.01.2022 Primar 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în municipiul Botoşani şi a documentaţiei de 

delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a 

parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în 

municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate 

neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani”    

 

2 05.01.2022 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pe anul 2022 privind Incluziunea socială a 

cetăţenilor români de etnie rromă – „Romii 2022” 
 

3 05.01.2022 Primar 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 

secţiunii de funcționare pe anul 2021 
 

4 05.01.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea emiterii acordului în scopul realizării obiectivului „Supraînălțare, 

modificare formă și pantă acoperiș tip șarpantă, reabilitare energetică corp birouri (parte din pavilionul 

administrativ) - lucrări realizate fără a deține autorizație de construire” 

 

5 11.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare Poetului laureat al Premiului 

Național de Poezie ”Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2020 -  Domnul Vasile Dan 
 

6 11.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare Poetului laureat al Premiului 

Național de Poezie ”Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2021 
 

7 19.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în 

regim de urgenţă 
 

8 19.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare   

 

9 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre  privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Botoșani 
 

10 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere  
11 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea concesionării terenului de 14,70 mp, str. Victoriei, nr. 8, adiacent 

CF/NC66696-C1, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului „extindere spațiu comercial 

S+P – lucrări realizate fără autorizație de construire” 
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12 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Șoseaua Iașului, fn, 

mun. Botoșani, CAD/CF53513, CAD/CF53506, CAD/CF53499, CAD/CF62703, CAD/CF62704 și 

CAD/CF51413“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU 

CLĂDIRI P+1E, P+2/3E, P+4/5E”  

Act 

normativ 

13 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2021, de 

către Primarul și Viceprimarii Municipiului Botoșani, în timpul anului 2022  
 

14 20.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „George 

Enescu” Botoșani 
 

15 21.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere  
16 21.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului „Casa Ankele”  
17 21.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren cu destinația – extindere acces  
18 25.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a 

unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, str. Prunilor, nr. 8 
 

19 25.01.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 

30 iulie 2020 privind aprobarea proiectului „RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(„Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 

2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

20 26.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru trecerea unor bunuri-terenuri din domeniul 

public al municipiului in domeniul public al judetului Botosani 
 

21 27.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2022  
22 31.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public 

încheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. 
 

23 31.01.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 

28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru obiectivele propuse 

spre finanțare prin programul „Anghel Saligny” 

 

24 31.01.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare a municipiului Botoșani cu 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Județul Suceava, Județul Botoșani și 

municipiul Suceava pentru realizarea obiectivului de investiție „Drum expres A7 – Suceava – Botoșani” 

 

25 14.02.2022 Primar + 

domnii 

cons. 

Țurcanu 

E. C și 

Macovei 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT între 

Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

pentru realizarea proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ, precum și aprobarea GHIDULUI 

METODOLOGIC pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul 

Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa. 
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A.A.  
26 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal  - Calea Națională, 

nr.356, CF/NC nr. 50207” în vederea realizării obiectivului “construire magazin 

ALTEX/MEDIAGALAXY; amenajări exterioare incintă, accese rutiere și pietonale, racorduri 

utilități și rețele instalații” 

 

27 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal  - P.U.Z. - Str. 

Manolești Deal, nr.fn, mun. Botosani, CAD/CF 65283“ în vederea realizării obiectivului  

„construire ansamblu rezidențial – locuințe colective P+3 până la P+6, asigurare utilități și 

împrejmuire teren” 

 

28 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea  documentaţiei „P.U.Z. - str. Calea Națională nr. 

24F, CF/NC 68551” în vederea realizării obiectivului „Construire centru comercial, amenajare 

parcare și acces, amenajare mijloace de publicitate, împrejmuire teren privat, organizare șantier” 

 

29 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – str. Pârâului, nr.11, 

CF/NC nr. 66514” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P, 

ANEXE GOSPODĂREȘTI (PAVILION DE VARA ȘI BUCĂTĂRIE DE VARĂ) ȘI 

ÎMPREJMUIRE TEREN” 

 

30 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „Restaurare Monument Închinat Țăranilor, municipiul Botoșani” (atestat în domeniul 

public al municipiului Botoșani sub denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934  din 

inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani) 

 

31 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 

sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12 B în 

municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia 

 

32 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 309/30.08.2021 privind 

aprobarea proiectului “CONSTRUIRE ȘI ECHIPARE CREȘĂ PENTRU EDUCAȚIA 

TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ CARTIER ANL CIȘMEA”, cod SMIS 127792 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect 

 

33 15.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

”Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod 

SMIS 127792 
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34 16.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din 

domeniul public al statului în domeniul public al Unităṭii Administrativ-Teritoriale Municipiul 

Botoṣani 

 

35 16.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al unui teren  
36 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, 

Nr. 46 E, mun. Botosani, CF/NC 61084“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință 

Parter și imprejmuire teren” 

 

37 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Puskin, 

nr. 24, CF/NC nr. 67276“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință Parter și 

împrejmuire teren” 

 

38 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav 

Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Bancilă nr. 17bis), CF/NC nr. 61405“ în vederea realizării 

obiectivului “construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren” 

 

39 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Botoșani și  instituțiilor  publice din subordinea Consiliului Local al municipiului 

Botoșani    

 

40 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul 

Teologic ”Sfântul Gheorghe”, municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

 

41                                                                             18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Botoṣani 

 

42 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. 

 

43 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului/membrului supleant  al Consiliului 

Local  în comisiile de evaluare ale probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea 

funcțiilor vacante  de director și director adjunct din unitățile de  învăţământ preuniversitar  de 

stat din municipiul Botosani  

 

44 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al  Direcţiei Servicii Publice, Sport şi  
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Agrement din municipiul Botoșani 
45 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in 

Al. Pacea nr.7, pentru „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, 

Al.Pacea ,nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani ” 

 

46 18.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de investiții „C.N.I„ S.A., a amplasamentului situat în 

municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 69 și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiție „Construire Sală de sport Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-

dul Mihai Eminescu, nr. 69, municipiul Botoșani, Județul Botoșani” 

 

47 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării  către chiriași a unor locuinţe 

proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A.  
 

48 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului 

Botoșani pentru lunile martie – aprilie 2022 

 

49 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  prelungirea duratei unor contracte de concesiune  
50 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru revocarea art. 1 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449 din 26 

noiembrie 2021 privind inventarierea bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la 

punctul de lucru Rediu din str. I.C. Brătianu, fn, în domeniul public al Municipiului Botoṣani 

 

51 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul financiar nr.1680/28.12.2018 

privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

 

52 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de 

asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din 

municipiul Botosani 

 

53 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 

2022 

 

54 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către 

S.C.”Locativa” S.A. (preluarea spaṭiilor comerciale situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 45, 

parter) 

 

55 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Botoșani 

și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților 

 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1
https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1


6 

 

Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice", cod SMIS 152377 
56 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 2/08.01.2021  privind  aprobarea  reţelei  

unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 și a  HCL nr. 

505 din 29.12.2021 privind  aprobarea  reţelei  unităților de învățământ din Municipiul 

Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023 

 

57 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere apartament 

cu balcon închis (concesionarea prin încredinṭare directă, cu scopul extindere apartament cu 

balcon închis, către numita Gorbănescu Adriana, a terenului în suprafaţă totală de 9,00 m.p. 

amplasat în str. Prieteniei nr. 5, parter) 

 

58 21.02.2022 Primar Constr. Provizorie eminescu  
59 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru realizarea lucrărilor de reparații la 

Liceul Tehnologic  „Petru Rareș” 

 

60 21.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între municipiul Botoșani și 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani necesar susținerii și asigurării continuității proiectului 

„A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață” (suportare din bugetul local a cheltuielilor 

pentru utilități ) 

 

61 22.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Reabilitare și modernizare GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 

 

62 22.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 111/31.03.2021 pentru aprobarea proiectului 

”Reabilitare și modernizare GRĂDINIȚA NR. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate 

de acest proiect 

 

63 22.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

(D.A.L.I.)  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", cod SMIS 152377   

 

64 22.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Botoșani în vederea casării/valorificării (centrala termică pe gaz - Colegiul 

Național „Mihai Eminescu”) 

 

65 23.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului 

“Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod 

SMIS 12771 
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66 23.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

”Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron” cod SMIS 12771 

 

67 23.02.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. 

Urban Serv S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. 

 

68 23.02.2022 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 contractarea 

unui credit bancar în sumă de 3.100.000 lei necesar achiziționării de utilaje noi 

 

69 24.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul 

Botoșani în AGA „ECOPROCES” în vederea aprobării Actului adițional nr.11 la Contractul de 

delegare „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale 

solide în județul Botoșani” nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani 

 

70 25.02.2022 Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar nr.1680 din 

28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul 

Botoșani, actualizat 

 

71 25.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Botoșani în adunarea 

generală a acționarilor  SC „Termica”SA  Botoșani, precum și acordarea unui mandat special 

acestora 

 

72 01.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2022 pentru majorarea fondului 

de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local 

 

73 01.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Local pe anul 2022 

 

74 01.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

Locativa S.A. Botoșani 

 

75 01.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului 

Botoșani în Adunarea Generală la S.C. „Locativa” S.A. Botoșani pentru convocarea Adunării 

Generale a S.C. „Locativa” S.A. Botoșani 

 

76 03.03.2022 Primar Proiect de hotărare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament 

local de urbanism aferent - strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920 în vederea realizării 

obiectivului "Dezvoltare zonă rezidenţială locuinţe inşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu 

comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, racorduri utilităţi" 
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77 04.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv 

serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani 

 

78 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de 

tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și 

elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

 

79 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor 

servicii publice de interes local 

 

80 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

 

81 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani 

 

82 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Botoșani al unor terenuri 

 

83 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donaṭii  

 

 

84 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,CREȘTEREA GRADULUI DE 

SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL 

TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 

9.1) - AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL 

TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE 

URBANE - MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA 

ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE 

WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’, cod SMIS 152087 și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

 

85 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico - 

economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN 

REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) - AMENAJARE SPAȚII 

DE RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, 
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CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - 

MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI 

PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE 

TERITORIUL SDL’’ 
86 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 

sociale a comunităților marginalizate - amenajare zona de recreere Aleea Nucului 12A în 

municipiul Botosani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia 

 

87 15.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. 

„LOCATIVA” S.A. Botoșani 

 

88 17.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani 

 

89 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Botoșani, pentru  

anul 2023 

 

90 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Teilor, nr. 16, 

CAD/CF 56534“ în vederea realizării obiectivului „desființare construcții C1+C2, construire locuință P 

+M“ 

 

91 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Fîntînilor, 

nr. 15, CAD/CF 65346“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire 

teren” 

 

92 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Nicolae 

Sofian, nr. 6, CAD/CF 66912“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință Sp+P+1E, 

amenajări exterioare, împrejmuire teren și branșamente utilități” 

 

93 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. PC377/17, 

intravilan Tulbureni, CF/NC 66149“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință” 

 

94 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan, pc 

365/51, CF/NC66904“ în vederea realizării obiectivului “anexă a exploatațiilor agricole cu 

destinația de magazie”                                                   

 

95 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 

Ostașilor, nr. 3, CF/NC67794“ în vederea realizării obiectivului “locuință parter și împrejmuire 

teren” 

 

96 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea  
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82A, nr.3, CF/NC68807“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință S+P+1E, 

împrejmuire teren și branșament utilități” 

97 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor 

nr.11C, CF/NC nr. 68637“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuință P+1E, anexe 

gospodărești S+P și împrejmuire teren” 

 

98 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 

Luizoaia, nr. 43, Nr. Cad. 65463“ în vederea realizării obiectivului “Construire locuinţă 

S+P+M, anexă godpodarească P, imprejmuire teren și racorduri la utilități” 

 

99 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Peco nr. 20B, 

CF/NC nr. 66005“ în vederea realizării obiectivului “ Construire locuinta parter cu garaj și 

imprejmuire teren” 

 

100 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pușkin, 

nr.13, CF/NC nr. 52561“ în vederea realizării obiectivului “ Construire locuință S+D+P+M, 

garaj P,  împrejmuire teren” 

 

101 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor HCL401/28.10.201 - Str. Calea 

Națională, nr. 241, CF/NC68807 pentru „construire locuință P+M, anexă gospodărească și 

împrejmuire teren“ 

 

102 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Nicolae 

Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731” în vederea realizării obiectivului „Construire imobil de locuințe 

P+2E cu spații comerciale la parter” 

 

103 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - str. Doboșari, PC156/23, mun. 

Botosani, CAD/CF 67436” în vederea realizării obiectivului “Dezmembrare teren în șase 

loturi” 

 

104 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament 

local de urbanism aferent  - extravilanul municipiului Botoșani,  NC/CF 67741“ în vederea 

realizării obiectivului “Introducere în intravilan (3472,38 mp) în vederea construirii de 

locuințe” 
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105 18.03.2022 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” 

 

106 18.03.2022 Primar de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de 

urbanism aferent  - str. Șoseaua Iașului, Mun. Botoșani, jud. Botoșani, NC/ CF 68954 

(extravilan) si 63551 (intravilan)“ în vederea realizării obiectivului “Introducere teren în 

intravilan (S teren = 13560,0 mp-CF 68954) în vederea construirii unei creșe (etapa I) și 

construire locuințe colective sociale destinate închirierii (etapa II)” 

 

107 18.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția 

Națională pentru Locuințe 

 

108 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării 

de către municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Calea Naţională, nr. 7E și nr. 7F, înscrise 

în CF nr. 59667, respectiv CF nr. 53269 

 

109 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune  

110 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii constând în teren în suprafaţă de 84 m.p. 

situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă, nr. 98,  jud. Botoșani 

 

111 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donaṭii constând în terenuri situate în municipiul 

Botoșani Aleea Victor Tufescu, jud. Botoșani 

 

112 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de  Liceul  „Alexandru 

cel Bun” Botoşani 

 

113 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei construcţii şi a terenului aferent, 

proprietatea publică a Municipiului Botoṣani, situate în str. Griviṭa , nr. 3A în vederea demolării 

 

114 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-

construcţie şi teren aferent- Atelier Liceul “Dimitrie Negreanu” aflat în domeniul public al 

Municipiului Botoşani 

 

115 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuinţe 

aflate în proprietatea municipiului Botoșani şi administrate de S.C. Locativa S.A. 

 

116 22.03.2022 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 
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regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi” 

117 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziṭia  Asociaţiei Nevăzătorilor din România a 

clădirilor de interes public, a transportului public şi al intersecţiilor rutiere aparţinând 

domeniului public al municipiului Botoşani în vederea implementării tehnologiei de ghidare 

bazată pe senzori şi mesaje acustice de orientare pentru nevăzători 

 

118 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Botoşani nr. 396 din 28.10.2021 privind aprobarea demolarii unor constructii administrate de 

Colegiul Economic „Octav Onicescu” 

 

119 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu administrat de Școala Gimnazială 

nr. 13 Botoşani 

 

120 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Botoṣani 

 

121 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în proprietatea S.C. Urban 

Serv S.A. 

 

122 22.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2021 

privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Botoșani 

 

123 23.03.2022 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” 

 

124 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

429/26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management, caietului de obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de 

ocupare a postului de manager la  Filarmonica „George Enescu” Botoșani 

 

125 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de 

management/soluţionare a contestaţiilor la Filarmonica „George Enescu” Botoşani 

 

126 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor  pentru 

procedura de  evaluare a  primului an de management din  mandatul 2021 – 2025, la Teatrul 

pentru Copii și Tineret „Vasilache”   Botoșani 

 

127 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru 

procedura de evaluare a perioadei de management iulie – decembrie 2021 din mandatul 2021 – 
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2025, la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani 

128 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte pentru  inventarierea activelor fixe 

corporale şi necorporale, obiectele de inventar şi stocurile de materiale administrate de către 

Serviciul Intervenţii Edilitare şi Serviciul amenajare spaţii verzi din cadrul Direcției Servicii 

publice, Sport și Agrement Botoșani 

 

129 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri cu Protopopiatul 

Botosani 

 

130 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea 

contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Stații de 

reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități. 

 

131 24.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzactii pentru stingerea litigiului care a 

făcut obiectul dosarului nr. 20215/193/2017* 

 

132 25.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 

2022 

 

133 25.03.2022 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 

 

134 25.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. 

„Eltrans” S.A. Botoșani 

 

135 25.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. 

„Modern Calor” S.A. Botoșani 

 

136 25.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea statului  de funcţii al Poliției Locale a Municipiului 

Botoșani pentru anul 2022  
 

137 25.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind avizarea schimbării denumirii Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” – 

instituție publică de interes județean, în Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” Ioan Cobâlă 
 

138 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării 

promovării în justiție a acțiunii în răspundere civilă, formulată împotriva d-nei Agapie Denisa – 

fostul director economic si d-lui Sandu Florin – fostul director general, care au avut încheiat 
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contract de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 - 31.12.2021    

139 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 23 

a Creșei municipale - constructie si teren aferent 

 

140 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizarea transportului public al 

Municipiului Botoșani prin achiziția de autobuze ecologice", depus spre finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect  

 

141 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea transportului public de călători 

la nivelul Municipiului Botoșani", depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

142 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Susținerea transportului alternativ prin 

realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani", depus spre 

finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

 

143 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Construirea de locuințe pentru tineri la nivelul 

Municipiului Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

144 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului "Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în 

Municipiul Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

145 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice - 

Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani " , depus spre finanțare în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

146 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice- 

Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani",depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

147 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice- 

Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

148 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice - 

Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

149 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice -  
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Grădinița cu Program Prelungit nr. 19" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

150 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice- 

Școala Gimnazială nr.7 Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

151 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice - 

Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

152 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Renovare energetică a clădirilor publice- 

Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani" , depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

153 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de 

investiții "Eminescu- o cultură, o rută în zona transfrontalieră Botoșani- Bălți", 1 

HARD/2.1./60. 

 

154 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului  "Întoarcere la 

rădăcinile noastre comune", 2SOFT/2.1./133. 

 

155 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții "Întoarcere la rădăcinile noastre comune", 2SOFT/2.1./133. 

 

156 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea a proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani" ce va fi depus în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a acordului de parteneriat încheiat între 

UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect 

 

157 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre 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 SDL’’, depus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 

 

158 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre 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: ,,Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru 

servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/ a doua șansă și reabilitare 
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spațiu pentru servicii de ocupare și calificare’’, depus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 

159 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre 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 

 

160 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre 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: ,,Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor 

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

 

161 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre 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 

 

162 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Botoșani nr. 74 din 16 martie 2022 privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: ,,Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și 

îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice 

urbane (GAL Axa 9.1) - Amenajare spații de recreere în ZUM Centrul Vechi și ZUM Parcul 

Tineretului, crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane - modernizarea 

utilităților publice  modernizarea iluminatului public urban, amplasarea de camere de 

supraveghere wireless pe teritoriul SDL 

 

163 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 

237/27.09.2018 privind documentaţia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local 

de urbanism aferent  - pc. 265/2, NC/CF 64858, 61644, 61645, 61646, 61647, 61648, 61650, 

55811, 55806“,  în vederea realizării obiectivului „Introducere teren în intravilan în vederea 

construirii unor locuințe și a dotărilor aferente” 
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164 28.03.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 

244/30.07.2020 privind documentaţia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local 

de urbanism aferent  - “P.U.Z. - Str. Manolești Deal, nr. 2B, mun. Botosani, CAD/CF 54908” în 

vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective” 

 

165 30.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – 

Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

166 05.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

167 05.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 

Consolidarea și restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani 

 

168 05.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unor bunuri 

„Linie-traseu-cale rulare B”şi „Reţea contact B-cablu cupru” 

 

169 05.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.112 din 30.03.2022 

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea 

contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Stații de 

reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități. 

 

170 05.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 

316 din 08 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul 

Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a 

activităților aferente 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 

 

171 15.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  și a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

 

172 15.04.2022 Primar Proiect de hotărâre  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 476 din 21.12.2021 privind 

aprobarea numărului burselor acordate în învățământul  preuniversitar de stat pentru anul școlar 
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2021 – 2022 

173 15.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii totale a proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, 

Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 

150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

174 15.04.2022 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 din 20.04.2022 

 

175 15.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea 

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

S.C. Eltrans S.A. Botoșani 

 

176 15.04.2022 Primar  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an a 

valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani 

 

177 18.04.2022 Primar Proiect de hotărâre nr. 177 din 18.04.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 95 din  30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT 

PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce 

va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de 

Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect 

 

178 18.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare precum si a Devizului General pentru 

obiectivul de investitii  “ EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN 

CADRUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI “, în vederea finanțării prin 

Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” 

 

179 18.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru încetarea contractelor de finanțare ale 

proiectului de reabilitare, modernizare și extinderea a transportului public de călători cu 

tramvaiul în municipiul Botoșani 

 

180 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Botoșani a bunurilor „Linie-traseu-cale rulare B” şi “Reţea contact B-cablu cupru” 

 

181 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data 

de 31 martie 2022 

 

182 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament  
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local de urbanism aferent – Aleea General Gheorghe Avramescu nr. 39, CAD/C.F.57783 în 

vederea realizării obiectivului  „Construire bloc de locuințe colective  S+P+4E” 

183 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL 

nr.102/31.03.2020 

 

184 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Botoṣani 

 

185 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  Municipiului 

Botoșani în Adunarea Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru aprobarea 

modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

– epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 

 

186 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri ocupate de construcţii către 

Protopopiatul Botoşani - Parohia „Eternitatea” 

 

187 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a  spațiilor proprietatea 

publică a municipiului Botoșani aflate în administrarea  Școlii Gimnaziale  „Grigore Antipa” 

Botoșani 

 

188 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriaş a unei locuinţe, 

proprietatea municipiului Botoşani şi administrate de către S.C. Locativa S.A 

 

189 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune  

190 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind remunerarea administratorului special  al   S.C. Termica S.A.   

Botoşani 

 

191 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului 

Botoșani pentru lunile mai - iunie   2022 

 

192 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării 

de către Municipiul Botoṣani a unor terenuri situate în Aleea Arcului, înscrise în CF nr. 51774, 

respectiv CF nr. 551790 

 

193 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Muncel, 

nr. 12, CAD/CF 66034“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter, anexă 

gospodărească cu beci, împrejmuire teren și branșament utilități 

 

194 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Hatman 

Arbore, nr. 12, CAD/CF 69130“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință S+P+E, 

anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități” 

 

195 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – I.C. Brătianu,  
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nr. 153 F, Nr. Cad. 68144“ în vederea realizării   obiectivului  „Construire locuință parter, anexă 

gospodarească(foisor, magazie), beci și împrejmuire teren” 

196 21.04.2022 Primar Proiect De Hotărâre Pentru Aprobarea Documentaţiei„Plan Urbanistic Zonal – Str. Vulturului, 

Nr. 2, Mun. Botoșani, CAD/CF54991”, în vederea realizării obiectivului „construire locuință P 

și împrejmuire teren” 

 

197 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb  de terenuri  

198 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind declararea bunului “Rețea canalizare și stație de pompare ape uzate 

strada Grigore Antipa, municipiul Botoșani” de uz ṣi de interes public local și transmiterea 

acestuia în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani 

 

199 21.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoṣani 

 

200 26.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului  de funcții ale Filarmonicii  

„George Enescu” Botoșani 

 

201 26.04.2022 Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale Spitalului de 

Recuperare  „Sf. Gheorghe” Botoșani        

 

202 26.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Botoșani 

 

203 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor construcţii şi terenului aferent către 

Protopopiatul Botoşani- Parohia „Pacea” 

 

204 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării către chiriaş a unei locuinţe, 

proprietatea municipiului Botoşani şi administrate de către S.C. Locativa S.A 

 

205 27.04.2022 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 

 

206 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL  

207 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Botoșani 

 

208 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 01.02.2022 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 

 

209 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului 

situat  în municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 51, et.1 

 

210 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 13 - 15 mai 2022 a unor 

manifestări  dedicate Zilelor municipiului Botoşani 
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211 27.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesiunii unui teren cu destinația extindere acces, situat 

în str. George Enescu nr. 2  

 

212 29.04.2022 Primar Proiect de hotărâre aprobarea proiectului „Închidere SST neconforme în municipiul Botoșani, 

județul Botoșani”, a acordului de partenerial și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

213 29.04.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții 

și surse de finanțare pe anul 2022 

 

214 04.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al 

județului Botoșani în domeniul public al Unității administrativ – teritoriale, municipiul Botoșani 

 

215 06.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 191 din 29.04.2022 

privind aprobarea organizării în perioada 13-15 mai 2022 a unor manifestări dedicate zilelor 

Municipiului Botoşani 

 

216 12.05.2022 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 „Proiect pilot - Construire 

Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr. 7, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

 

217 12.05.2022 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 „Proiect pilot - Construire 

Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, 

municipiul Botoșani , județul Botoșani” 

 

218 13.05.2022 Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului  privind “Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal 

în Municipiul Botoșani” si a cheltuielilor legate de acest proiect 

 

219 13.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Susținerea transportului alternativ prin 

realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani” si a cheltuielilor 

legate de acest proiect 

 

220 13.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea transportului public la nivelul 

Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani - orasul Bucecea – comuna Mihai Eminescu 

- prin achiziția de autobuze ecologice”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de 

parteneriat aferent 

 

221 13.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Rețea de stații inteligente și modernizarea 

transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orasul 
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Bucecea - comuna Mihai Eminescu”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de 

parteneriat aferent 

222 13.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Locuinte pentru tineri care provin  din 

grupuri/comunitati vulnerabile la nivelul Municipiului Botosani” si a cheltuileilor legate de 

acest proiect 

 

223 17.05.2022 Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Botoșani al unor terenuri 

 


