
   M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 28 martie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Săveni 
 

Lucr ările şedinţei s-au deschis la ora 14,00 şi particip ă  14 consilieri 
numiţi în funcţie, dl Prîsneac Marin al cărui mandat de consilier urmează a 
se valida, primarul orașului Săveni și personal al aparatului de specialitate 
al primarului ora șului Săveni.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.29 cu privire la constatarea încetării mandatului de 

consilier local al d-lui Plamadă Bogdan - Constantin. 
2. Hotărârea nr.30 cu privire la validarea mandatului de consilier local 

al d-lui Prîsneac Marin. 
3. Hotărârea nr.31 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Săveni. 
2. Hotărârea nr.32 privind aprobarea Normelor de Gospodărire ale 

orașului Săveni. 
4. Hotărârea nr.33 cu privire la aprobarea Programului de Activitate al 

Serviciului Public de Gospodărire Locală Săveni . 
5. Hotărârea nr.34 cu privire la aprobarea încetării contractului de 

concesiune nr.2846 din 30.03.2010 încheiat între Orașul Săveni și S.C. 
DENIM PROD SRL. 

6. Hotărârea nr.35 cu privire la aprobarea încetării contractului de 
concesiune nr.9 din 07.05.2010 încheiat între Orașul Săveni și 
Doboșeru V.Grigore. 

7. Hotărârea nr.36 cu privire la soluţionarea cererii de acordare a 
înlesnirilor la plat ă a obligaţiilor fiscale  datorate de către Ciupu 
Marius din orașul Săveni, str.N.Iorga, nr.2, bl.Hotel, sc.A, ap.13, 
judetul Botosani. 

8. Hotărârea nr.37 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.5165 din 14.07.2009 încheiat între Primăria orașului 
Săveni și Protopopiatul orașului Săveni. 

9. Hotărârea nr.38 cu privire la aprobarea  prelungirii contractului de 
închiriere nr.1432 din 15.02.2013 încheiat între Orașul Săveni și 
Solcan Costel. 

10. Hotărârea nr.39 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.4342 din 14.05.2013 încheiat între Orașul Săveni și SC 
APROTOCOM SRL. 



11. Hotărârea nr.40 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.9017 din 13.11.2009 încheiat între Primăria orașului 
Săveni și Ciupu Marius. 

12. Hotărârea nr.41 cu privire la aprobarea trecerii  unui imobil din 
domeniul public în domeniul privat al  oraşului Săveni, imobil 
compus din clădire și teren, situat în oraşul Săveni, ansamblul de 
locuințe A.I.Cuza, identificat în T 56, p.c. CC 1245. 

13. Hotărârea nr.42 cu privire la aprobarea deducerii lucrărilor de 
reparații, efectuate de către chiria ș, la locuința, proprietatea orașului 
Săveni, situată în str.Gh.Asachi nr.12. 

14. Hotărârea nr.43 cu privire la aprobarea închirierii pășunilor 
disponibile, aflate în proprietatea privată a orașului Săveni. 

15. Hotărârea nr.44 cu privire la aprobarea cuantumului costuluimediu 
lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de serviciile 
U.A.M.S.Săveni. 

16. Hotărârea nr.45 cu privire la aprobarea indicatorilor t ehnico 
economici si ai Stuidiului de fezabilitate ai obiectivului de investiții 
„Modernizare drumuri de legătur ă în orașul Săveni, judetul 
Botoșani”. 

17. Hotărârea nr.46 cu privire la aprobarea cofinațării obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri de leg ătur ă în orașul Săveni, judetul 
Botoșani”. 

18. Hotărârea nr.47 cu privire la aprobarea indicatorilor t ehnico 
economici si ai Stuidiului de fezabilitate ai obiectivului de investiții 
„Centrul Cultural Multifunc țional în oraşul Săveni, judetul 
Botoșani”. 

19. Hotărârea nr.48 cu privire la aprobarea cofinațării obiectivului de 
investiții „Centrul Cultural Multifunc țional în oraşul Săveni, judetul 
Botoșani”.  

          Sedinţa se închide la ora 16,30. 
 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 
             



 


