
 

M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 28 noiembrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă consilierii 
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.123 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi. 

2. Hotărârea nr.124 cu privire la aprobarea demarării procedurilor de înscriere 
în Cartea Funciară a unei suprafețe de teren proprietatea privată a oraşului 
Săveni.  

3. Hotărârea nr.125 cu privire la acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local al Orașului Săveni în Adunarea Generală 
a Asociaților A.D.I. „ECOPROCES” Boto şani pentru aprobarea cotizației 
anuale pentru anul 2014. 

4. Hotărârea nr.126 cu privire la aprobarea obiectivelor și  activităților 
Programului integrat regional de dezvoltare durabilă a orașului Săveni în 
vederea îmbunătățirii condi țiilor de mediu, dezvoltarii economico – sociale, 
culturale a orașului, stopării degradării și reabilit ării pajistii și punerea ei în 
valoare pentru perioada 2013 – 2020. 

5. Hotărârea nr.127 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru 
următoarele 3 luni. 

 Sedinţa se închide la ora 15,00. 
 
 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 
            



   M I N U T A 

Sedinţei extraordinare din 09 decembrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 

 

 

 

 

Lucrările şedinţei s-au deschis la ora 10,00 şi participă  10 consilieri 

numiţi în funcţie, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Săveni. Lipsesc d-nii consilieri Porumb 

Ioniță, Botez Marius, Smântânâ Marcel, Cojocaru Mihai și Ștefan Vasile . 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. Hotărârea nr.128 cu privire la aprobarea participării Ora șului Săveni la 
Programul „Crearea și Dotarea Centrului Național De Informare și 
Promovare Turistica” in Orasul Saveni, judetul Botosani . 

2. Hotărârea nr.129 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al 
orașului Săveni. 

 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,                                    

                 Petrariu Cristian                                                            Nadia Isac  

            

 

 

 

 

 

 

 

 


