
ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

M I N U T A 
Sedinţei extraordinare din 14 mai 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 10,00 şi particip ă  15 consilieri numiţi în 
funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  
 

1. Hotărârea nr.  47 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate al 
proiectului „Modernizare Drumuri de Leg ătur ă cu Localitățile  Componente 
ale orașului Săveni” precum și aprobarea indicatorilor tehnico – economici. 

 
 Sedinţa se închide la ora 10,30. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                              Secretar, 
           Cataranciuc Ovidiu                                                                       Nadia Isac  
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 30 mai 2013 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  15 consilieri numiţi în 
funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  
 

1. Hotărârea nr.  48 cu privire la aprobarea demarării procedurilor de înscriere 
în Cartea Funciară a suprafeței de 306 mp teren situat în str. Dobrogeanu 
Gherea nr.69, proprietatea publică a oraşului Săveni. 

2. Hotărârea nr.  49 cu privire la aprobarea demarării procedurilor de înscriere 
în Cartea Funciară a suprafeței de 98 mp teren situat în str. A.I.Cuza, 
identificat în T.56, p.c.1245/1, proprietatea privată a oraşului Săveni. 

3. Hotărârea nr.  50 cu privire la aprobarea demarării procedurilor de înscriere 
în Cartea Funciară a suprafeței de 2833 mp teren situat în str. Petricani 
nr.1A, proprietatea privat ă a oraşului Săveni. 

4. Hotărârea nr.  51 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului a unui imobil proprietatea oraşului Săveni, 
judeţul Botoşani. 

5. Hotărârea nr.  52 cu privire la aprobarea dării în administrarea Liceului 
Teoretic Dr.M.Ciucă Săveni a Sălii de Sport situată în str.Independenței 
nr.14B 

6. Hotărârea nr.  53 cu privire la aprobarea completării inventarului domeniului 
privat al orasului Săveni. 

7. Hotărârea nr.  54 cu privire la aprobarea acordării unui ajutor de urgenta d-
nei Culic Maria – Felicia. 

8. Hotărârea nr.  55 cu privire la aprobarea rezilierii contractelor de concesiune 
încheiate între oraş Săveni şi SC Accent Impex SRL. 

9. Hotărârea nr.  56 cu privire la aprobarea acordului acordului colectiv de 
munca al functionarilor publici din cadrul Primarie i orașului Saveni. 

10. Hotărârea nr.  57 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  
pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi. 

11. Hotărârea nr.  58 cu privire la aprobarea concesionarii unei suprafete de 
teren situate in str.Dr.Marinescu nr.14.  



12. Hotărârea nr.  59 cu privire la aprobarea proiectului „Creare infrastructur ă 
necesară pentru gestiunea registrului Agricol”. 

13. Hotărârea nr.  60 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
iunie – august 2013. 

 
 Sedinţa se închide la ora 15,30. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                              Secretar, 
           Cataranciuc Ovidiu                                                                    Nadia Isac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
M I N U T A 

Sedinţei ordinare din 25 iulie 2013 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  15 consilieri numiţi în 

funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  
1. Hotărârea nr.74 cu privire la aprobarea executiei bugetului local la sfarsitul 

trimestrului II al anului 2013. 
2. Hotărârea nr.75 cu privire la aprobarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului orasului Saveni. 
3. Hotărârea nr.76 cu privire la aprobarea vânzării unei suprafete de 309 mp 

teren, proprietatea privată a orașului Săveni, situat în str.A.I.Cuza nr.38, 
judetul Botosani . 

4. Hotărârea nr.77 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr.5268/21.06.2010, încheiat între Consiliul Local al orașului Saveni și 
numitul Nechita Eugen. 

5. Hotărârea nr.78 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr.2381/17.03.2010 încheiat între Consiliul Local al orașului Saveni și numitul 
Nicolescu Florin. 

6. Hotărârea nr.79 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr.3297/10.05.2005 încheiat între Consiliul Local al orașului Saveni și SC 
NETWORK PRESS CONCEPT SA. 

7. Hotărârea nr.80 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr 6739/04.08.2008 încheiat între Consiliul Local al orașului Saveni și SC 
RUTOMAT SRL. 

8. Hotărârea nr.81 cu privire la aprobarea contractării unei finan țări 
rambursabile interne în valoare de 4.567.368 lei cu o maturitate de 20 de ani.  

 Sedinţa se închide la ora 15,20. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                              Secretar, 
                   Baciu Getta                                                                     Nadia Isac  
 
             



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
M I N U T A 

Sedinţei ordinare din 29 august 2013 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  15 consilieri numiţi în 

funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  
9. Hotărârea nr.83 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al anului 2013. 

10. Hotărârea nr.84 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  
pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi. 

11. Hotărârea nr.85 cu privire la aprobarea vânzării unei suprafete de 5043 mp 
teren, proprietatea privată a orașului Săveni, situat în str.Fundătura Gr ădinii 
nr.8, judetul Botosani. 

12. Hotărârea nr.86 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune 
nr.4189/09.05.2013, încheiat între Orașul Saveni și SC FLOROXINA SRL. 

13. Hotărârea nr.87 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
nr.1675/23.02.2010 încheiat între Primăria orașului Saveni și numitul 
Cojocaru Gică. 

14. Hotărârea nr.88 privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in 
care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a oraşului 
Săveni in vederea instalării, Între ţinerii, Înlocuirii sau mut ării re ţelelor de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii 
acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , 
precum si masurile privind construirea de retele de comunicaţii electronice". 

15. Hotărârea nr.89 cu privire la aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute pentru 
E.ON Moldova Distribuţie S.A. în vederea executarii lucrărilor necesare realizării şi 
întreţinerii obiectivului „Lucr ări de alimentare cu energie electrică a Stației de 
Transfer Deseuri in orașul Săveni – Sat Nou, județul Botoșani”. 

16. Hotărârea nr.90 cu privire la aprobarea desfiinţării prin demolare a 
imobilului proprietatea privat ă a oraşului Săveni, situat în oraşul Săveni, 
strada 1 Decembrie nr. 65, judeţul Botoşani. 

17. Hotărârea nr.91 cu privire la aprobarea trecerii unei cladiri din domeniul public în 
domeniul privat al  oraşului Săveni, clădire situată în oraşul Săveni, strada 1 
Decembrie nr. 67, judeţul Botoşani,  in vederea desfiinţării acesteia prin demolare. 

 
18.  Hotărârea nr.92 cu privire la aprobarea trecerii din domeniul privat în 

domeniul public al orașului Săveni a unei suprafete de 0,3432 ha teren 
intravilan situat în satul Sat Nou, orașul Săveni. 

19.  Hotărârea nr.93 cu privire la actualizarea Comisiei de analiză a  solicitărilor 
de locuințe ANL. 



20.  Hotărârea nr.94 cu privire la alegerea  d-lui Cîrligeanu Cristian – presedinte 
de sedinta pentru lunile septembrie – noiembrie 2013. 
Sedinţa se închide la ora 15,30. 

 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,                              Secretar, 
                   Baciu Getta                                                                     Nadia Isac   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

M I N U T A 
Sedinţei extraordinare din 19 septembrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 10,00 şi particip ă  12 consilieri numiţi în 
funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni. Lipsesc d-nii consilieri Botez Marius, Cataranciuc Ovidiu, și Plamadă 
Bogdan. 
 

În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre:  
 

1. Hotărârea nr.95 cu privire la aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 
încheiat între Primăria orașului Săveni și Asociația Centrului de Impresariat și 
Organizare Evenimente Botoșani, în vederea organizării și desfășurării , în 
orașul Săveni, în ziua de 20 septembrie 2013, a primei zile a Concursului 
Național de Muzică Folk pentru Copii și Tineret – Seri Melancolice Eminesciene, 
ediția a IV. 

 Sedinţa se închide la ora 10,30. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                              Secretar,                                    
         Cîrligeanu Constantin - Cristian                                                      Nadia Isac  
            
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 

ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
M I N U T A 

Sedinţei ordinare din 26 septembrie 2013 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  cei 15 consilieri numiţi în 
funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:  
 

1. Hotărârea nr.96 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
nr.6847/19.08.2010 încheiat între Primăria orașului Săveni și Azamfire Daniela. 

2. Hotărârea nr.97  cu privire la aprobarea listei  cuprinzând ordinea de prioritate 
în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenția Natională pentru 
Locuinte precum și a listei cuprinzând dosarele respinse pentru neîndeplinirea 
criteriilor de acces la locuință. 

3. Hotărârea nr.98 cu privire la aprobarea  vânzării apartamentului situat în ora șul 
Săveni, strada Independentei nr.8, bloc nr.39, scara A, etaj 3, ap.34, judetul 
Botoșani. 

4. Hotărârea nr.99 cu privire la aprobarea   concesionării terenului în suprafa ță de 
2833 mp, proprietatea privată a oraşului Săveni,  situat în intravilanul   oraşului 
Săveni, str. Petricani nr.1A, jud. Botoşani. 

5. Hotărârea nr.100 cu privire la aprobarea   concesionării terenului în suprafa ță 
98,00 mp proprietatea privată a oraşului Săveni,  situat în intravilanul   oraşului 
Săveni, ansamblul de locuinte A.I.Cuza, jud. Botoșani. 

6. Hotărârea nr.101 cu privire la aprobarea devizului de lucrări la obiectivul 
„Trotuare în satul Bozieni”. 

7. Hotărârea nr.102 cu privire la aprobarea devizului de lucrări la obiectivul 
„Refacere trotuare în orașul Săveni”. 

8. Hotărârea nr.103 cu privire la aprobarea devizului general actualizat la 
obiectivul de investiții „Pod peste pârâul Bodeasa, orașul Săveni, judetul 
Botoșani”. 

 Sedinţa se închide la ora 15,20. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei oraşului 
Săveni şi pe site-ul www.primariasaveni.ro. 
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                              Secretar,                                    



         Cîrligeanu Constantin - Cristian                                                      Nadia Isac  
            
 


