
                                                      M I N U T A 
Sedinţei ordinare din 31 iulie 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. Lipsește d-l viceprimar Hulub Costel. 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.75 cu privire la aprobarea modificării bugetului local al  

orașului Saveni pentru anul 2014. 
2. Hotărârea nr.76 cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului 

local al  orașului Saveni pentru trimestrul II al anului 2014. 
3. Hotărârea nr.77 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietatea  
publică sau private a orașului Saveni. 

4.  Hotărârea nr.78 cu privire la încetarea, prin acordul păr ților, a 
contractului de concesiune nr.17/07.06.2010  încheiat între orașul Săveni 
și Volintiru Gheorghe.  

5. Hotărârea nr.79 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.4784 din 28.09.2009 încheiat între Primăria orașului Săveni 
și SC AILCOM SRL. 

6. Hotărârea nr.80 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.5292 din 26.06.2013 încheiat între Orașul Săveni și I.I.Laza 
Mihaela. 

7. Hotărârea nr.81 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.6997 din 20.08.2013 încheiat între Orașul Săveni și 
Ciubotaru Ioan. 

8. Hotărârea nr.82 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.6633 din 26.07.2013 încheiat între Orașul Săveni și Solcan 
Ilie. 

9. Hotărârea nr.83 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune nr.6633/2 din 26.07.2013 încheiat între Primăria orașului 
Săveni și Alupei Lucien. 

10. Hotărârea nr.84 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.6515 din 23.07.2013 încheiat între Orașul Săveni și I.I. 
Atănăsoaie Mariana. 

11. Hotărârea nr.85 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
concesiune nr.6515/2 din 23.07.2013 încheiat între Orașul Săveni și I.I. 
Atănăsoaie Mariana. 



12. Hotărârea nr.86 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.4532 din 22.06.2009 încheiat între Primăria orașului Săveni 
și Feraru Romică. 

13. Hotărârea nr.87 cu privire la aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere nr.4269 din 09.06.2009 încheiat între Primăria orașului Săveni 
și Vacniuc Eugenia. 

14. Hotărârea nr.88 cu privire la aprobarea demarării procedurii de 
înscriere în Cartea funciară a suprafeței de 21,00 mp teren, identificat în 
T.56, p.c.CC 1245/1. 

15. Hotărârea nr.89 cu privire la aprobarea demarării procedurii de 
înscriere în Cartea funciară a suprafeței de 21,40 mp teren, identificat în 
T.78, p.c.CC 2097. 

16. Hotărârea nr.90 cu privire la aprobarea asocierii Orașului Săveni cu 
Asociația Română pentru Reciclare RoRec în vederea realizării unui 
Centru de colectare pentru reciclare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) . 

17. Hotărârea nr.91 cu privire la aprobarea concesionării unei suprafete de 
teren situat în str. 1 Decembrie nr.26, orașul Săveni. 

18. Hotărârea nr.92 cu privire la aprobarea Devizelor de lucrări la 
obiectivele de investiții „Soclu și trotuare” – lucr ări exterioare și 
„Placare gresie acces profesori” la Școala Gimnazială Săveni. 

19. Hotărârea nr.93 cu privire la aprobarea Devizului de lucrări la 
obiectivul de investiții „Grupuri sanitare elevi” la Liceul „Dr.M.Ciuc ă” 
Săveni. 

20. Hotărârea nr.94 cu privire la luarea la cunoștin ță a conținutului 
Deciziilor nr.61/30.06.2014 și 66/04.07.2014 emise de Camera de Conturi 
Botoșani. 

21. Hotărârea nr.95 cu privire la aprobarea de credite de angajament din 
bugetul local. 

Sedinţa se închide la ora 16,00. 
 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. 
 
 
                     Președinte de ședință,                                                   Secretar, 
                  Cojocaru Șchiopu Mihai                                                Nadia Isac             
 



 


