
   M I N U T A 
Sedinţei extraordinare din 18 aprilie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 10,00 şi particip ă  13 consilieri 
numiţi în funcţie. Lipsesc dl Prîsneac Marin și dl Cojocariu Mihai Mai 
particip ă primarul ora șului Săveni și personal al aparatului de specialitate 
al primarului ora șului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.49 privind aprobarea modificării art.2 al H.C.L. 

nr.45/2014 privind aprobarea Indicatorilor tehnico economici și a 
Studiului de Fezabilitate ai obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri de legătur ă cu localităţi componente ale oraşului Săveni, 
judetul Botoșani” . 

2. Hotărârea nr.50 privind aprobarea modificării art.1 din 
H.C.L.nr.46/2014 referitoare la aprobarea cofinațării obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri de leg ătur ă cu localităţi componente ale 
oraşului Săveni, judetul Botoșani” . 

3. Hotărârea nr.51 privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. 
nr.47/2014 privind aprobarea Indicatorilor tehnico economici și a 
Studiului de Fezabilitate ai obiectivului de investiții „Centrul Cultural 
Multifunc țional în oraşul Săveni, judetul Botoșani”. 
2. Hotărârea nr.52 privind aprobarea Normelor de Gospodărire ale 

orașului Săveni. 
4. Hotărârea nr.53 privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. 

nr.48/2014 privind aprobarea cofinațării obiectivului de investiții 
„Centrul Cultural Multifunc țional în oraşul Săveni, judetul Botoșani”. 

5. Hotărârea nr.54 cu privire la însuşirea modificării inventarierii 
domeniului  public al oraşului 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,                                   

                 Smîntînă Marcel                                                           Nadia Isac 
    M I N U T A 



Sedinţei ordinare din 30 aprilie 2014 a 
Consiliului Local al oraşului Săveni 

 
Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  15 consilieri 

numiţi în funcţie. Mai participă 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.54 cu privire la aprobarea executiei bugetului local in 

trimestrul I al anului 2014. 
2. Hotărârea nr.55 cu privire la aprobarea încetării contractului de 

concesiune nr.7706 din 09.09.2013 încheiat între Orașul Săveni și SC 
LACTO SOLOMONESCU SRL. 

3. Hotărârea nr.56 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.3504 din 31.03.2011 încheiat între Orașul Săveni și SC 
AILCOM SRL. 

4. Hotărârea nr.57 cu privire la aprobarea concesionării, prin licita ție 
publică, a imobilului compus din clădire și teren, situat în oraşul 
Săveni, ansamblul de locuințe A.I.Cuza, identificat în T 56, p.c. CC 
1245. 

5. Hotărârea nr.58 cu privire la aprobarea concesionării, prin licita ție 
publică, a unei suprafete de  teren, situat în oraşul Săveni, strada 
Rozelor, identificat în T 92, p.c. 2694/1. 

6. Hotărârea nr.59 cu privire la aprobarea vânzării, prin licita ție 
publică a  apartamentului situat în orașul Săveni, rada Dr.M. Ciucă 
nr.14, bloc nr.36, scara A, ap.2, parter, judetul Botoșani. 

7. Hotărârea nr.60 cu privire la desemnarea ordonatorilor terțiari de 
credite ai bugetului local Săveni. 

8. Hotărârea nr.61 cu privire la aprobarea transformării postului de 
administrator financiar I cu studii medii în admini strator financiar 
cu studii superioare din Statul de funcții al Școlii Gimnaziale nr.1 
Săveni. 

9.  Hotărârea nr.62 cu privire la aprobarea devizului de lucrări la 
obiectivul de investiții „Modernizare teren de sport” situat în orașul 
Săveni, str.Crișan nr.12. 

10. Hotărârea nr.63 cu privire la aprobarea devizului de lucrări la 
obiectivul de investiții „Alei pietonale la U.A.M.S.Săveni” situat în 
orașul Săveni, str.A.Iancu nr.2A. 



11. Hotărârea nr.64 cu privire la asocierea Orașului Săveni la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord”. 

       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,                                   
                 Smîntînă Marcel                                                           Nadia Isac 


