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Sedinţei extraordinare din 23 octombrie 2014 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
 

Lucrările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi participă  12 consilieri 
numiţi în funcţie, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de 
specialitate al primarului orașului Săveni. Lipsesc d-nii consilieri: Botez 
Marius, Baciu Getta și Smîntînă Marcel. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.113 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului 

Săveni. 
2. Hotărârea nr.114 cu privire la aprobarea Devizului general la 

obiectivul de investitii „Construire Bloc de locuințe pentru tineri în 
regim de închiriere, 19 apartamente, din str.Slt. Filipescu, nr.6, 
orașul Săveni, jud.Botoșani”. 
Sedinţa se închide la ora 14,30. 

 
 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, 
Todică Gheorghe                                                           Isac Nadia   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariasaveni.ro/
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Sedinţei ordinare din 30 octombrie 2014 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
Lucrările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi participă  14 consilieri numiţi în 

funcţie, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni. Lipseste d-l viceprimar Hulub Costel. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
3. Hotărârea nr.115 cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orașului 

Săveni, pe trimestrul III al anului 2014. 
4. Hotărârea nr.116 cu privire la aprobarea dării în administrarea instituțiilor 

de învățământ de pe raza orașului Săveni, pe perioada de desfășurare a 
activității, a terenurilor și clădirilor aferente în care își desfășoară activitatea. 

5. Hotărârea nr.117 cu privire la aprobarea transmiterii dreptului de concesiune 
asupra terenului aferent casei de locuit, proprietate privată, situat în orașul 
Săveni, str. Ana Ipătescu nr.8, jud. Botosani. 

6. Hotărârea nr.118 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local al oraşului Săveni în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a 
Liceului Teoretic „Dr.Mihai Ciucă” din oraş Săveni, judeţul Botoşani. 

7. Hotărârea nr.119 cu privire la modificarea art.1 și 2 din Hotarârea 
nr.112/25.09.2014 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
al oraşului Săveni în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic 
„Dr.Mihai Ciucă” din oraş Săveni, judeţul Botoşani, respectiv in Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Săveni. 

8. Hotărârea nr.120 cu privire la aprobarea concesionării terenului în suprafață 
de 1832 mp, proprietatea privată a oraşului Săveni,  situat în intravilanul   
oraşului Săveni, strada A.I.Cuza nr.46, jud. Botoşani . 

9. Hotărârea nr.121 cu privire la aprobarea planului local de acțiune pentru 
comunitatea de rromi din orașul Săveni, județul Botoșani. 
Sedinţa se închide la ora 15,10. 

 
 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,          
    Todică Gheorghe                                                             Isac Nadia    
  
 
 

http://www.primariasaveni.ro/

