
 

                                                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
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ANEXA LA DISPOZITIA NR.  454  DIN  21  FEBRUARIE 2014 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

 

pentru şedinţa  ordinară a Consiliului Local din  data  de 28  februarie 2014 

 
 
NR. CRT. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME SUPUSE DEZBATERII 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani. 

2.   Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din 31.07 şi 30.09. 2013 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2014,ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern  

Calor S.A. 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri 

şi  a impozitului pe teren, pe anul 2014, pentru persoanele ce  au în întreţinere un elev 

sau student care a obţinut premiul I, II sau III la faza naţională sau internaţională a unei 

olimpiade. 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Dragoş Vodă nr. 62“ 

in vederea realizarii obiectivului “construire locuinţă S+P+M “ 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. A.S. Puskin fara nr.“ 

in vederea realizarii obiectivului “construire imobil P+M cu funcţiuni de service auto, 

magazin piese auto şi locuinţă la mansardă“ 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – nr. parcelă 386/4, 

389/18, nr. CAD 6935/3, CF 61176 - zona Tulbureni“ in vederea realizarii obiectivului 

“construire anexă a exploataţiilor agricole şi împrejmuire teren“ 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. A.S. Puskin nr. 122“ 

in vederea realizarii obiectivului “extindere p construcţie existentă P+1E – hală prestări 

servicii “ 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.D. – str. Tulbureni nr. 2E“ in 

vederea realizarii obiectivului “construire  locuinta D+P+M, anexă gospodărească, 

împrejmuire teren şi racord utilităţi“ 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str Calea Naţională nr. 

34 G ” în vederea realizării  obiectivului “construire spaţiu comercial P+1E+M” 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Viilor  nr. 3A“ in 

vederea realizarii obiectivului “extindere şi mansardare spaţiu comercial şi acoperire 

parţială terasă existentă” 

12.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Nicolae Grigorescu 

fără nr.“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  

120,00 mp. în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M”. 

13.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – parcela p.c. 121/2 ŞI 

112/24 sola 15” în vederea realizării  obiectivului “construire anexă pentru depozitare 

produse agricole” 

14.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.UD. – str. Eternitatii  nr. 35 “ in 

vederea realizarii obiectivului “ construire locuinta P + M “ 

15.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Dobosari  nr. 17 “ in 

vederea realizarii obiectivului “ construire locuinta P  si anexa gospodareasca “ 



16.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Paraului nr. 16 “ in 

vederea realizarii obiectivului “ construire locuinta P + M si imprejmuire teren“ 

17.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.U.Z. – str. Pod de Piatră nr. 106-

108 “ in vederea realizarii obiectivului “introducere teren în intravilan St= 2720,00 mp 

şi construire hală metalică – sediu firmă (birouri, service auto, depozitare piese auto)“ 

18.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. – str. Pajistei, parcela 

405/13“ in vederea realizarii obiectivului “introducere teren în intravilan St= 6250,00 

mp pentru construire locuinţe şi anexe“. 

19.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Imparat Traian nr. 

8“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  23,00 

mp.in vederea realizarii obiectivului “ Extindere si schimbare destinatie din garaje in 

spatii de birouri“. 

20.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – b-dul Mihai Eminescu   

nr 121 ” în vederea realizării  obiectivului “construire imobil  D+P+2 cu destinaţia 

locuinţe colective” 

21.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungire contract închiriere din str. Cornişa nr. 5, 

proprietar S.C. „ELECTROMINING” S.A., chiriaş Colegiul tehnic Gh. Asachi. 

22.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 

23.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din 

incinta Punctelor Termice. 

24.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului. 

25.  Consilier, 

C.V. 

Alexa 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile din municipiul Botosani 

26.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit 

 repartizate în regim de urgenţă.  

27.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii la Serviciul Local de Asistenţă 

Socială Botoşani 

28.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani 

29.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului  pentru organizarea si desfăşurarea  

concursului de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul „Mihai 

Eminescu” 

30.  Primar Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 351 /28.11.2013  privind constituirea 

comisiei de Concurs de  management /soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării  

funcţiei de manager la Teatrul „Mihai Eminescu „ 

31.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului   final al concursului de  management    

la  TEATRUL PENTRU COPII  ŞI TINERET  „VASILACHE”  . 

32.  Primar Proiect de hotărâre privind   aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 

amplasat  pe Calea Nationala / intrare în municipiu dinspre Iasi                                                          

33.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii între Reinvest Trading S.R.L si Rewe 

Projecktentwicklung Romania S.R.L.   

34.  Primar Proiect de hotărâre  privind stabilirea capacităţii de păşunat pentru păsunile 

proprietatea municipiului 

35.  Viceprimar 

C. Lupaşcu 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale 

situate în imobile proprietatea municipiului Botoşani, care au făcut obiectul proiectului 

"Reabilitarea Centrului istoric şi a Zonei Pietonale a municipiului” 

36.   Diverse. 

 

PRIMAR, 

Ovidiu Iulian Portariuc 


