
M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 18 decembrie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 

Lucrările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi participă  15 consilieri numiţi în 
funcţie, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de specialitate al primarului 
orașului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.135 cu privire la alocarea de fonduri pentru organizarea Sărbătorilor 

de iarnă. 
2. Hotărârea nr.136 cu privire la executia bugetului local al orașului Săveni pentru 

trimestrul IV. 
3. Hotărârea nr.137 cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2015. 
4. Hotărârea nr.138 cu privire la modificarea Statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului orasului Săveni și a serviciilor din subordine. 
5. Hotărârea nr.139 cu privire la aprobareaprelungiriicontractului de închiriere 

nr.4142/10.05.2010 încheiatîntrePrimăriaOrașuluiSăveniși SC New Fashion SRL 
Botoșani. 

6. Hotărârea nr.140 cu privire la aprobareaprelungiriicontractului de închiriere 
nr.6962/31.07.2014 încheiatîntrePrimăriaOrașuluiSăvenișiÎ.I.LazaMihaela. 

7. Hotărârea nr.141 cu privire la aprobareaprelungiriicontractului de închiriere 
nr.8780/20.11.2009 încheiatîntrePrimăriaOrașuluiSăvenișiHuțănașuNicolae. 

8. Hotărârea nr.142 cu privire la aprobareaprelungiriicontractului de închiriere 
nr.8962/26.11.2009 încheiatîntrePrimăriaOrașuluiSăveniși Marin Mariana. 

9. Hotărârea nr.143 cu privire la aprobareaprelungiriicontractului de închiriere 
nr.6461/02.08.2010 încheiatîntrePrimăriaOrașuluiSăvenișiIrimiciucViorel. 

10. Hotărârea nr.144 cu privire la aprobareavânzăriiterenuluiînsuprafață de 600,00 
mpsituatînorașulSăveni, str.AnaIpătescu nr.8, jud. Botoșani. 

11. Hotărârea nr.145 cu privire la aprobarearetrageriidreptuluide folosințăpentru un lot 
de terenacordat la Legea nr.15/2003 . 

12. Hotărârea nr.146 cu privire la aprobareaîncetării , prinacordulpărților, a 
contractului de concesiune nr.22/07.05.2010 încheiatîntreOrașulSăvenișiIsacM.Ioan. 

13. Hotărârea nr.147 cu privire la desemnareareprezentantilorConsiliului Local 
înComisiile de prevenire a violențeiînmediulșcolarconstituite la nivelulunităților de 
învățământ din orașulSăveni. 

14. Hotărârea nr.148 cu privire la aprobarea propunerii privind evaluarea 
performanţelor profesionale ale secretarului oraşului Săveni. 

15. Hotărârea nr.149 cu privire la aprobareaînfiinţării, organizării, 
administrăriişigestionăriiSistemuluiintegrat de management al 
deşeurilorînjudeţulBotoşani(SIMD). 

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. 
 
 

http://www.primariasaveni.ro/


 
 
 
  Preşedinte de şedinţă,                               Secretar,          
    Ștefan Vasile                                                                Isac Nadia    
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M I N U T A 
Sedinţei de îndată din 24 decembrie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 
 
 
 

Lucrările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi participă  15 consilieri 
numiţi în funcţie, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de 
specialitate al primarului orașului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
16. Hotărârea nr.150 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului 

Săveni. 
Sedinţa se închide la ora 14,10. 

 
 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, 
    Ștefan Vasile       Isac Nadia      
 
 

http://www.primariasaveni.ro/

