
 

M I N U T A 
Sedinţei extraordinare din 04 octombrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 11,00 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 Ștefan 
Vasile și Plamadă Bogdan. 
 

În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre: 
 
1. Hotărârea nr.104 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al 

orașului Săveni. 
 Sedinţa se închide la ora 11,30. 
 
 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 
             
 
 
 
 

 
 
 
 



M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 31 octombrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă toți 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.105 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al 
oraşului Săveni  pe trimestrul III al anului 2013. 

2. Hotărârea nr.106 privind aprobarea  rezilierii contractului de concesiune 
nr.8795/20.10.2010, încheiat între Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian. 

3. Hotărârea nr.107 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi. 

4. Hotărârea nr.108 cu privire la aprobarea statului de funcții al personalului 
nedidactic al Liceului Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” Săveni. 

5. Hotărârea nr.109 cu privire la  desemnarea a câte un reprezentant al 
Consiliului Local al oraşului Săveni în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Teoretic „Dr.Mihai Ciuc ă” din ora ş Săveni, judeţul Botoşani, respectiv in 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Săveni. 

6. Hotărârea nr.110 cu privire la  acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor 
„AQUA BOTO ŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale . 

7. Hotărârea nr.111 cu privire la  aprobarea documentației urbanistice faza 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Central ă Electrică Fotovoltaică de 1,4 MWp în orașul Săveni, judetul 
Botoșani”. 

8. Hotărârea nr.112 cu privire la  aprobarea cofinanțării proiectului 
”Modernizare Drumuri de Leg ătur ă cu Localitățile Componente ale orașului 
Săveni”. 

9. Hotărârea nr.113 cu privire la darea în administrarea Consiliului Judetean 
Botosani a unei suprafete de teren in vederea implementării proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deseurilor în judetul Botoșani”. 

10. Hotărârea nr.114 cu privire la aprobarea repartizării unei locuin țe construite 
prin Agenția Natională pentru Locuinte, situată în orașul Săveni, strada 1 
Decembrie,  nr.4, Bl.C6, ap.10, judetul Botosani 

11. Hotărârea nr.115 cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită 
asupra terenurilor primite conform Legii nr.15/2003 de tineri  pentru 
construire de locuinţe . 



12. Hotărârea nr.116 cu privire la aprobarea acordării de terenuri pentru 
construire de locuinţe tinerilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 
nr.15/2003 . 

13.  Hotărârea nr.117 cu privire la aprobarea vânzării terenului, în suprafa ţă de 
18.300 mp, proprietatea privată a orașului Săveni, situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Vlăsinești. 

14. Hotărârea nr.118 cu privire la aprobarea închirierii unei suprafete de 1,00  
mp, situat în incinta Primăriei orașului Săveni, strada 1 Decembrie nr.1. 

15. Hotărârea nr.119 cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafa ță 
de 498,15  mp, situat în strada 1 Decembrie nr.57,59,61. 

16. Hotărârea nr.120 cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafa ță 
de 379,00  mp, situat în strada 1 Decembrie nr.65-67. 

17. Hotărârea nr.121 cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafa ță 
de 0,70 ha, situat în extravilanul orașului Săveni. 

 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,                                   
         Cîrligeanu Constantin - Cristian                                      Nadia Isac 
             

 

M I N U T A 
Sedinţei extraordinare din 11 noiembrie 2013 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 10,00 şi particip ă 10 consilieri 
numiţi în funcţie, primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de 
specialitate al primarului orașului Săveni. Lipsesc domnii consilieri: Baciu 
Getta, Botez Marius, Cojocariu Mihai, Smântână Marcel, Romaniuc 
Traian. 
 



În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

18. Hotărârea nr.122 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Săveni  al anului 2013. 

 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 
             
 
 
 
 
 
 


