
 
   M I N U T A 

Sedinţei extraordinare din 18 decembrie 2013 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 10,30 şi particip ă  13 consilieri 
numiţi în funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de 
specialitate al primarului orașului Săveni. Lipsesc d-nii consilieri Cojocaru 
Mihai și Plamadă Bogdan . 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.130 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al 

orașului Săveni. 
 Sedinţa se închide la ora 10,50. 
 
 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,                                   
                 Petrariu Cristian                                                            Nadia Isac 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 19 decembrie 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: 
2. Hotărârea nr.131 cu privire la aprobarea executiei bugetului local al 

orașului Săveni, pe trimestrul IV. 
3. Hotărârea nr.132 cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale ale 

orașului Săveni pentru anul 2014. 
4. Hotărârea nr.133 cu privire la aprobarea unor cereri de declarare a 

insolvabilității. 
5. Hotărârea nr.134 cu privire la aprobarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Săveni și al serviciilor 
din subordinea Consiliului local. 

6. Hotărârea nr.135 cu privire la aprobarea Planului local de ocupare a 
funcțiilor publice pentru anul 2014. 

7. Hotărârea nr.136 cu privire la aprobarea trecerii unui imobil din 
domeniul public în domeniul privat al orașului Săveni. 

8. Hotărârea nr.137 cu privire la însușirea modificărilor intervenite în 
domeniul public al orașului Săveni. 

9. Hotărârea nr.138 cu privire la aprobarea închirierii unor spații din 
incinta imobilului – clădire Secție exterioară a Spitalului Judetean de 
urgență Botoșani situat în str. A.Iancu nr.2, or.Săveni, jud. Botoșani. 

10. Hotărârea nr.139 cu privire desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al orașului Săveni în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
la Liceul teoretic „Dr.M.Ciuc ă”. 

 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,                                   

                 Petrariu Cristian                                                            
Nadia Isac  

 


