
             ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTARAREA NR. 106 
Cu privire la aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.8795/20.10.2010 încheiat între 

Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian 
 
 
          Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea rezilierii contractului de 
concesiune nr.8795/20.10.2010 încheiat între Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian, având ca obiect 
exploatarea suprafetei de 24,40 mp teren proprietate privată a orașului Săveni, situat în strada 
A.I.Cuza identificat în T 56, P.C. 1245, lotul nr.8,  cu destinația de construcție de garaj, 
           Analizând  raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului propriu al Primarului ora şului Săveni, prin care se propune rezilerea contractului de 
concesiune nr.8795/20.10.2010 încheiat între Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian, având ca obiect 
exploatarea suprafetei de 24,40 mp teren proprietate privată a orașului Săveni, situat în strada 
A.I.Cuza identificat în T 56, P.C. 1245, lotul nr.8,  cu destinația de construcție de garaj, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat,   
           Avizul favorabil al comisiei juridice şi de administraţie publică locală, 
            În conformitate cu prevederile art. 57 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.11 lit.c și e din contractul de concesiune nr.8795/20.10.2010 încheiat 
între Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian, 
           În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c, alin. 5 lit.a şi ale art.45  alin.3 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 
 
 Art.1 Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.8795/20.10.2010 încheiat între 
Oraşul Săveni şi dl Coroi Iulian , având ca obiect exploatarea suprafetei de 24,40 mp teren 
proprietate privat ă a orașului Săveni, situat în orașul Săveni, judetul Botoșani, strada A.I.Cuza 
identificat în T 56, P.C. 1245, lotul nr.8,  cu destinația de construcție de garaj. 
           Art.2  Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                                        Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
Cîrligeanu Constantin – Cristian 

 
          Contrasemnează,                                                                                                                              
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                                  Nadia Isac 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.107 
cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  pentru cadrele didactice 

care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se deplasează din alte localităţi 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de 
transport  pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi, 
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Săveni,  precum şi  adresele Liceului Teoretic 
„Dr.M.Ciuc ă” și a Școlii  Gimnaziale nr.1 Săveni, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru activit ăţi ştiin ţifice, învăţământ, sănătate, 
cultur ă, activităţi sportive şi de agrement, 
         In conformitate cu prevederile art.1 si 2 din Instructiunile nr.2/2011 emise de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu  privire la decontarea 
navetei cadrelor didactice precum şi ale art.105 alin.2 lit.f, art.276 din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, 
         In temeiul art. 45 alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă decontarea sumei de 5.914 lei, reprezentând cheltuielile, cu 
transportul personalului didactic din cadrul Liceului Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” și a Școlii  
Gimnaziale nr.1 Săveni, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se deplasează 
din alte localităţi după cum urmează: 

1. La Școala Gimnazială nr.1 Săveni, suma de 1.822 lei, din care pentru: 
- Luna iunie 2013 – suma de 268 lei, reprezentând cheltuieli pe mijloace de 

transport în comun pentru 7 cadre didactice;  
- Luna septembrie 2013– suma de 1.554 lei reprezentând cheltuieli pe mijloace de 

transport în comun pentru 8 cadre didactice ;  
2. La Liceul Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” Săveni, suma de 4.092 lei, din care pentru: 

- Luna august 2013– suma de 266 lei reprezentând cheltuieli pe mijloace de 
transport în comun pentru 2 cadre didactice ;  

- Luna septembrie 2013– suma de 3.826  lei reprezentând cheltuieli pe mijloace de 
transport în comun pentru 17 cadre didactice. 



          Art.2 Plata sumelor prevăzute la art.1 se va efectua din sumele alocate de la 
bugetul local în anul 2013, din contul 02650220 prin virarea de către Primăria Săveni a 
sumelor aprobate. 
          Art.4  Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate. 
                                                                                    Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cîrligeanu Constantin – Cristian 

 
                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR._108 
Cu privire la aprobarea statului de funcții al personalului nedidactic al Liceului Teoretic 

„Dr.M.Ciuc ă” Săveni 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive Cu privire la aprobarea statului de funcții al 
personalului nedidactic al Liceului Teoretic „Dr.M.Ciucă” Săveni, 
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Săveni,  precum şi  adresa Liceului Teoretic 
„Dr.M.Ciuc ă” Săveni, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
         Raportul de avizare al Comisiei pentru activit ăţi ştiin ţifice, învăţământ, sănătate, 
cultur ă, activităţi sportive şi de agrement, 
         Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală, 
         În conformitate cu prevederile art.25 alin.3 din H.G. nr.538/2001 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de 
stat, modificată prin H.G.nr.174/2003, precum și ale O.M.E.C.T. nr.4422/2011 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului 
de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual, 
         In temeiul art. 36 alin.3 lit.b, ale art.45 alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă statul de funcții al personalului nedidactic din cadrul Liceului 
Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” Săveni, judetul Botosani, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2  Primarul oraşului Săveni și conducerea Liceului Teoretic „Dr.M.Ciucă” 
Săveni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul 
compartimentelor de specialitate. 
                                                                                    Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cîrligeanu Constantin – Cristian 

                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR._109 
cu privire la desemnarea a câte un reprezentant al Consiliului Local al oraşului Săveni 
în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Dr.Mihai Ciuc ă” din ora ş Săveni, 
judeţul Botoşani, respectiv in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Săveni 

 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la desemnarea a câte un reprezentant al 
Consiliului Local al oraşului Săveni în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic 
„Dr.Mihai Ciuc ă” din ora ş Săveni, judeţul Botoşani, respectiv in Consiliul de 
Administra ţie al Şcolii Gimnaziale Săveni, 
         Examinând: 
          Raportul de specialitate al secretarului oraşului Săveni precum şi adresele 
Liceului Teoretic „Dr.Mihai Ciuc ă”  din ora ş Săveni, judeţul Botoşani şi a Şcolii 
Gimnaziale Săveni, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activitate sportivă şi de agrement, 
         In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Educaţiei , Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr.5619 din 11.11.2010  privind modificarea şi completarea 
Ordinului nr.4925/2005 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării de aprobare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
         In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct.1 şi ale art. 45 alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Domnul Cîrligeanu Cristian, consilier local, este desemnat pentru a face 
parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Dr.Mihai Ciuc ă” din ora ş 
Săveni, judeţul Botoşani. 
         Art.2 Domnul Cataranciuc Ovidiu , consilier local, este desemnat pentru a face 
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Săveni, judeţul Botoşani. 
                                                                                    Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                                    Cîrligeanu Constantin – Cristian 
 
                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 



 ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

H O T A R A R E A     NR. 110 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în 

Adunarea Generală a Asociaţilor „AQUA BOTO ŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei 
anuale 

 
 Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,  
 Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului oraşului Săveni cu privire 
la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea 
Generală a Asociaţilor „AQUA BOTO ŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale , 
            Analizând referatul de specialitate al secretarului oraşului Săveni,  
 Având în vedere: 
            Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală, 
            Văzând: 
            Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTO ŞANI”, 
            Hotărârea Consiliului Local a oraşului Săveni nr.26 din 20.08.2008 prin care 
domnul Tîrzioru Petru – Relu, primarul ora şului Săveni, este desemnat ca reprezentant 
al Consiliului Local al oraşului Săveni în Adunarea Generală a Asociaţilor „AQUA 
BOTOŞANI”, 
 In conformitate cu prevederile art. 11, 16 al.2 lit. k, art. 20 al. 5, 7 şi art. 21 al. 1 
din Statutul Asociaţiei, prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi 
şi ale  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b precum şi ale art. 45  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
 
            HOTARASTE: 
 

Art. 1  Se acordă mandat special domnului Tîrzioru Petru - Relu, reprezentant  
al  oraşului Săveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„Aqua Botoşani” să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local cuantumul cotizaţiei 
anuale şi modalitatea de plată a acesteia. 
   Art. 2.  În situaţia în care reprezentantul oraşului Săveni desemnat la art.1, 
respectiv d-l Primar Tîrzioru Petru - Relu se află în imposibilitatea exercitării 
mandatului încredinţat, interesele oraşului vor fi reprezentate de : 
           1.Dl Hulub Costel în calitate de viceprimar oraş Săveni, cetăţean român, născut la 
data de 14.08.1953 la Hăneşti, domiciliat în oraş Săveni posesor al C.I.seria XT 
nr468129, eliberat de SPCLEP Sa veni la data de12.08.2010,C.N.P.1530814075081 
sau 



            2. Dl Andronachi Bogdan - Mirel în calitate de Şef Serviciu financiar - contabil, 
cetăţean român, născut la data10.11.1974 la Botoşani, domiciliat în oraşul Săveni, 
posesor al C.I. seriaXT nr. 092530, eliberat de Poliţia Săveni la data de 17.12.2001 
,C.N.P. 17411100750. 
 Art. 3  Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Săveni.                       

 Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
             Cîrligeanu Constantin - Cristian  
                                  Contrasemnează,  
                    Secretar,  
                              Nadia Isac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

 
HOTARAREA NR. 111 

cu privire la aprobarea documentației urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru realizarea obiectivului de investiții „Central ă Electrică Fotovoltaică de 1,4 MWp 

în orașul Săveni, judetul Botoșani” 
 
          Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea documentației 
urbanistice faza Plan Urbanistic de Detaliu pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Central ă Electrică Fotovoltaică de 1,4 MWp în orașul Săveni, judetul Botoșani”, 
           Analizând  raportul de specialitate al Comparimentului de urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului 
Săveni, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii, agricultur ă, comerţ,   
           Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de administraţie publică locală, 
           În conformitate cu prevederile punctului 14 din Anexa nr.1 la Legea nr.350/2001 
privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
și urbanism, 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c, art. 45 alin.2 lit.e, art. 115 alin.1 lit.b, din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 
 
 Art.1 Se aprobă Raportul inform ării și consultării publicului înregistrat sub 
numărul 8385 din 30.09.2013, prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă documentația urbanistică faza Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru realizarea obiectivului de investiții „Central ă Electrică Fotovoltaică de 1,4 MWp 
în orașul Săveni, judetul Botoșani”, în extravilanul ora șului Săveni, tarlaua nr.40, 
parcela cadastrală A 347/32, proprietatea S.C.SHINING GREEN LAND S.R.L., 
conform proiectului nr.48/2003, elaborat de către Birou Individual de Arhitectur ă 
„Mihai Mih ăilescu” – Botoșani, prezentat în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 



Art.3 Detaliile Planului Urbanistic de Detaliu se vor integra în Planul Urbanistic 
General aprobat prin H.C.L.nr.79 din 30.06.2010. 
            Art.4 Eliberarea Autorizației de Construire se va face în concordanță cu 
prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Planului Urbanistic General aprobat prin H.C.L.nr.79 din 30.06.2010, precum și ale 
prezentului Plan Urbanistic de Detaliu.  
            Art.5 Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                                                                                  
                                                                                 Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                       Cîrligeanu Constantin - Cristian 
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                   
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                                 Isac Nadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  
 

HOTARAREA NR. 112 
Privind aprobarea cofinanțării  proioectului ”Modernizare Drumuri de Leg ătur ă cu Localitățile 

Componente ale orașului Săveni” 
 
          Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea cofinanțării  
proioectului ”Modernizare Drumuri de Leg ătur ă cu Localitățile Componente ale orașului 
Săveni”, 
           Analizând  rapoartele de specialitate ale Compartimentului de urbanism și amenajarea 
teritoriului precum și al Serviciului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  ora şului Săveni, 
           Văzând posibilitatile de finanțare ale comunităților locale prin Programul national de 
dezvoltare locală aprobat prin O.U.G.nr.28/2013, 
          În conformitate cu prevederile art.8 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Național de Dezvoltare Durabilă, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii, agricultur ă, comerţ,   
           Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de adminuistraţie publică locală, 
           Avizul favorabil al Comisiei  pentru sănătate, cultură, învăţământ, protecție socială, 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit d, art. 45 alin.2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b, din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
    HOTARASTE : 
 
 Art.1 Se aprobă cofinanțarea proiectului ”Modernizare Drumuri de Legătur ă cu 
Localitățile Componente ale orașului Săveni” -  ini țiat de orașul Săveni, judetul Botoșani – în 
procent de 2% din valoarea totală a investiției, reprezentând suma de 276,19 mii lei.. 

Art. 2 Partea de cofinanțare a proiectului ”Modernizare Drumuri de Legătur ă cu 
Localitățile Componente ale orașului Săveni”, în sumă de 276,19 mii lei, reprezentând cota de 
2% din valoarea totală a proiectului, va fi prevăzută în bugetul local la cap.84.02, la momentul 
derulării investi ției. 

Art.3 Primarul ora şului Săveni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                 Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
Cîrligeanu Constantin - Cristian 

                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                                      Isac Nadia 



 
       ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

 
 

HOTARAREA NR. 113 
cu privire la darea în administrarea Consiliului Judetean Botosani a unei suprafete de 

teren in vederea implementării proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deseurilor în judetul Botoșani” 

 
 
          Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la darea în administrarea 
Consiliului Judetean Botosani a suprafetei de 5653 mp teren, proprietate publică a 
orașului Săveni, situat în intravilanul și extravilanul localit ății Sat Nou, identificat în 
tarlaua 12, parcelele cadastrale CC196/1=360mp, A199/1=3072mp și tarlaua 7, parcela 
cadastrală A48=2221 mp, in vederea implementării proiectului „Sistem Integrat de 
Management al Deseurilor în judetul Botoșani”, 
           Analizând  raportul de specialitate al Comparimentului de urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului 
Săveni, 
           Văzând adresa nr.16234/2013 a Consiliului Judetean Botosani, prin care solicită 
darea în administrarea Consiliului Judetean Botoșani a suprefetei de 5653 mp teren, 
proprietate publică a orașului Săveni, situat în intravilanul și extravilanul localit ății Sat 
Nou, necesar pentru implementarea proiectului „Sistem Integrat de Management al 
Deseurilor în judetul Botoșani”, 
          Având în vedere : 
           Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii, agricultur ă, comerţ,   
           Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de administraţie publică locală, 
          În conformitate cu prevederile H.G.nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor,  
cu modificările şi completările ulterioare, 
          În baza contractului de asociere nr.12483/2009 în care Orașul Săveni este parte 
contractantă cu toate unitățile administrativ teritoriale din judet, în vederea 
implementării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în judetul 
Botoșani”, 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit a pct.14, art. 45 alin.3, art. 115 alin.1 lit.b, 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 



 
 Art.1 Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judetean Botoșani a 
terenului, proprietatea publică a orașului Săveni, în suprafață de 5653 mp , identificat în 
tarlaua 12, parcelele cadastrale CC196/1=360mp, A199/1=3072mp, intravilan și tarlaua 
7, parcela cadastrală A48=2221 mp, extravilan, conform Anexei nr. 1  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, in vederea implementării proiectului „Sistem Integrat 
de Management al Deseurilor în judetul Botoșani”. 

Art. 2 Predarea - preluarea terenului prevăzut la art.1, se va face pe bază de 
protocol încheiat între păr țile interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarae 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Primarul ora şului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4  La data intr ării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se 
abrogă. 

 
                                                                                 Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                       Cîrligeanu Constantin - Cristian 
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                         
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                                 Isac Nadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 114 
cu privire la aprobarea repartizării unei locuin țe construite prin Agenția Natională pentru 
Locuinte, situată în orașul Săveni, strada 1 Decembrie,  nr.4, Bl.C6, ap.10, judetul Botosani 

 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
            Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea repartizării unei 
locuințe construite prin Agenția Natională pentru Locuinte, situată în orașul Săveni, strada 1 
Decembrie,  nr.4, Bl.C6, ap.10, judetul Botosani, 
            Văzând H.C.L.nr.97/2013 cu privire la aprobarea  listei  cuprinzând ordinea de prioritate 
în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin Agenția Natională pentru Locuinte 
precum și a listei cuprinzând dosarele respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de acces la 
locuință și ținând cont de faptul că nu au fost înregistrate contestații cu privire la modul de 
stabilire a ordinei de prioritate, 
           Analizând  raportul viceprimarului orașului Săveni, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al comisiei buget finante, administrarea domeniului public și privat, 
           Avizul favorabil al comisiei pentru sănătate, cultură, protecție socială,   
           Avizul favorabil al comisiei juridice şi de administraţie publică locală, 
            În conformitate cu prevederile art.8 alin.3 și 4 din Legea nr.152/1998  privind înființarea 
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale  
HG. nr.962/2001 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998  privind 
înfiin țarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare, 
          În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c și d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct, 5 și pct.17, alin.6 lit.e şi ale 
art.45  alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 
 
 Art.1 Se aprobă repartizarea locuinței în suprafață de 67,98 mp ,  construite prin 
Agenția Natională pentru Locuinte, situată în orașul Săveni, strada 1 Decembrie,  nr.4, Bl.C6, 
ap.10, judetul Botosani, către familia d-nei Chiuc Mihaela din orașul Săveni, str.Aleea Parcului 
nr.6, judetul Botosani. 
           Art.2  Se împuternicește Primarul orașului Săveni, să semneze contractul de închiriere 
pentru locuința prevăzută la articolul 1 din prezenta hotărâre. 
           Art.3 Primarul orașului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate .          
                                                                                                Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
             Cîrligeanu Constantin - Cristian  
           Contrasemnează,                                                                                                                                                         
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                                  Nadia Isac 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 115 
cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor primite 

conform Legii nr.15/2003 de tineri pentru construire de  locuinţe proprietate personală 
 

           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la retragerea dreptului de 
folosinţă gratuită asupra terenurilor primite conform Legii nr.15/2003 de tineri pentru 
construire de  locuinţe proprietate personală,  
           Analizând  raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propr iu al Primarului ora şului Săveni, 
precum şi procesul verbal al Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat,   
           Avizul favorabil al comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al comisiei de sănătate, cultură, protecţie socială,învăţământ, 
activităţisportive şi de agrement, 
           În conformitate cu prevederile art.5 alin.2 din Legea nr.15/2003privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.G.R. nr.896/2003 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare ale legii, cu modificările şi completările ulterioare,  
           În temeiul art. 36 alin. 6 lit. (a) pct. 17 şi ale art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 
 
 Art.1  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra lotului nr.16,  în suprafaţă 
de 390 mp teren, situat în str.Emil Galan nr.1, familiei Știrbu Barariu Alexandrina cu 
domiciliul în oraş Săveni, str.M.Eminescu, nr.13, jud.Botoşani. 
                       Terenul este identificat în anexa la prezenta hotărîre. 
           Art.2 Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                           Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                         Cîrligeanu Constantin - Cristian  
 
          Contrasemnează,  
                Secretar,  
              Isac  Nadia 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 116 
cu privire la aprobarea acordării de terenuri pentru construire de locuinţe tinerilor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 
 

           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea acordării de 
terenuri pentru construire de locuinţe tinerilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare,  
           Analizând  raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propr iu al Primarului ora şului Săveni, 
precum şi procesul verbal al Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003, 
           Având în vedere : 
           Avizul favorabil al comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat,   
           Avizul favorabil al comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului, 
           Avizul favorabil al comisiei de sănătate, cultură, protecţie socială,învăţământ, 
activităţisportive şi de agrement, 
           În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.15/2003privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi art.4-5 din H.G.R. nr.896/2003 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare ale legii, cu modificările şi completările ulterioare,  
           În temeiul art. 36 alin. 6 lit. (a) pct. 17 şi ale art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    HOTARASTE : 
 
 Art.1  Se aprobă atribuirea unor suprafeţe de teren, în vederea construirii de 
locuinţe proprietate personală tinerilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 
nr.15/2003, după cum urmează: 

1. Lotul nr.16 în suprafaţă de 400 mp, situat în strada Emil Galan , nr.1  se 
atribuie familiei Satala Ștefan, cu domiciliul în oraş Săveni, str.Slt Filipescu, 
nr.5, Bloc 31, sc.B, ap.5, jud.Botoşani. 

            Terenul ce urmează a fi atribuit este identificat conform schiţei din anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Lotul nr.3, în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Bodeasa, oraș 
Săveni, se atribuie familiei Jîjie Cristina – Iulia cu domiciliul în sat Bodeasa, 
oraș Săveni, judetul Botoșani.  

Terenul ce urmează a fi atribuit este identificat conform schiţei din anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



            Art. 2 Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                           Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                         Cîrligeanu Constantin - Cristian  
 
          Contrasemnează,  
                Secretar,  
              Isac  Nadia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  
 

HOTARAREA NR. 117 
cu privire la aprobarea vânzării terenului, în suprafa ţă de 18.300 mp, proprietatea 
privat ă a orașului Săveni, situat pe teritoriul administrativ al comunei Vlăsinești 

 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,   
 Văzând expunerea de motive a primarului oraşului Săveni, cu privire la 
aprobarea vânzării terenului, în suprafa ţă de 18.300 mp, proprietatea privată a orașului 
Săveni, situat pe teritoriul administrativ al comunei Vlăsinești, judetul Botosani, 
identificat în Tarlaua nr. 34  parcelele cadastrale CC 346, A 348 și A 345, proprietate 
privat ă a oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
 Analizând: 
            Referatul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului precum şi referatul de specialitate al Serviciului financiar-contabil, 
            Ţinând cont de prevederile: 
            H.C.L. nr. 97 din 30.09.3009 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru privind 
procedura de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a oraşului aflate în 
administrarea Consiliului Local Săveni,  
            Având în vedere: 
            Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, 
comerţ,  
             Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură, 
             Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic ă, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libert ăţilor cetăţenilor,  
             În conformitate cu dispozitiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
prorietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art.29 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 10,  art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art. 45 
alin. (3) şi art. 123 alin. 1-3 a din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
    H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1  Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă 
de 18.300 mp, proprietatea privată a orașului Săveni, situat pe teritoriul administrativ al 
comunei Vlăsinești, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 34  parcelele cadastrale 



CC 346, A 348 și A 345, proprietate privată a oraşului Săveni, judeţul Botoşani, conform 
schiţei din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2  Preţul de pornire  a licitaţiei  este de : 

1. 14 lei/mp, pentru terenul în suprafață de 100 mp situat pe teritoriul administrativ 
al comunei Vlăsinești, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 34  parcela 
cadastrala CC 346, cu un pas al licitației de 10%, respectiv 1,40 lei/mp, și 

2. 0,64 lei/mp, pentru terenul în suprafață de 18.200 mp situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Vlăsinești, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 
34  , parcelele cadastrale A 348 și A 345, cu un pas al licitației de 10%, respectiv 
0,06 lei/mp, conform raportului de evaluare, din  anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3  Se aprobă Studiul de oportunitate  al licitatiei publice deschise pentru 
vânzarea terenului în suprafaţă de 18.300 mp, proprietatea privată a orașului Săveni, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Vl ăsinești, judetul Botosani, identificat în 
Tarlaua nr. 34  parcelele cadastrale CC 346, A 348 și A 345, proprietate privată a 
oraşului Săveni, judeţul Botoşani,   conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 4  Se aprobă Caietul de sarcini  al licitatiei publice deschise pentru vânzarea 
a terenului în suprafaţă de 18.300 mp, proprietatea privată a orașului Săveni, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Vl ăsinești, judetul Botosani, identificat în Tarlaua 
nr. 34  parcelele cadastrale CC 346, A 348 și A 345, proprietate privată a oraşului 
Săveni, judeţul Botoşani,   conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Art. 5  Plata vânzarii se va face integral la încheierea contractului de vânzare-
cumpărare sau 40% la încheierea contractului de vânzare-cumpărare iar diferenta prin 
eşalonarea plăţilor pe o perioada de maxim 6  luni, în rate egale. 
 Art. 6     Valoarea de garantie este de 10% din valoarea totală a vânzării.  
 Art. 7   Se aprobă ca sumele cheltuite pentru Raportul de evaluare a terenului şi 
întocmirea documentaţiei de intabulare să fie suportate de către cumpărător.  
 Art. 8  Se împuterniceşte primarul ora şului Săveni, domnul Tîrzioru Petru Relu, 
să semneze în numele Consiliului Local al oraşului Săveni, contractul de vânzare – 
cumpărare.  
 Art. 9  Primarul ora şului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate.  
 
                                                                                 Dată astăzi, 31 octombrie 2013 
 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
            Cîrligeanu Constantin Cristian  
                               
            
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                               Isac Nadia 
 



       ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.118 
Cu privire la aprobarea închirierii unei suprafete de 1,00  mp, situat în incinta Primăriei 

orașului Săveni, strada 1 Decembrie nr.1 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la închirierii unei suprafete de 1,00 mp 
teren, situat în incinta Primăriei orașului Săveni, strada 1 Decembrie nr.1,  
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură, 
         Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală, 
         In conformitate cu prevederile art.14 -15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 123 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
         In temeiul art. 36alin.2 lit.c, alin. 5 lit. a şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă închirierea prin licita ţie publică a  suprafetei de 1,00 mp teren, 
situat în spațiul nr.4, parter, din incinta Prim ăriei orașului Săveni, strada 1 Decembrie 
nr.1, jud. Botoşani,  identificat conform schiţei din anexa nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
         Art.2  Se aprobă Studiul de oportunitate al închirierii, conform anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Valoarea Caietului de sarcini este de 40 lei. 
         Art.4  Preţul de începere a licitaţiei este de : 

- 30 euro/mp/lună, cu o treaptă a licitației de 0,30 euro/mp/lună, conform 
pretului stabilit prin raportul Serviciului financi ar contabil. 



         Art.5  Nivelul chiriei se va indexa anual în funcţie de indicele de inflaţie comunicat 
de Institutul National de Statistică.  
         Art.6  Se aprobă durata  închirierii,  de 5 ani, cu posibilităţi de prelungire a 
termenului. 
         Art.7 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate.    
          
 
                                                                                         Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
          Cîrligeanu Constantin – Cristian 
 
                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR._119 
aprobarea concesionării terenului în suprafa ță de 498,15 mp, proprietatea privată a oraşului 
Săveni, , situat în intravilanul   oraşului Săveni, str. 1 Decembrie nr.57,59,61, jud. Botoşani 

 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea concesionării terenului în 
suprafață de 498,15 mp, proprietatea privată a oraşului Săveni, , situat în intravilanul   oraşului 
Săveni, str. 1 Decembrie nr.57,59,61, jud. Botoşani,  identificat în tarlaua nr.712, Parcelele 
cadastrale nr.CC 1874, 1875 și 1876,  
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
         Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală, 
         In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor  de 
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007, a Normelor 
Metodologice de aplicare a Ordonanţei, aprobate prin H.G. nr.168/2007 precum şi ale art. 123 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Ținând cont de prevederile HCL nr.94/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  
privind concesionarea bunurilor proprietate privata a orasului Saveni, 
         In temeiul art. 36 alin. 5 lit. a şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a  terenului în suprafață de 498,15 mp, 
proprietatea privată a oraşului Săveni, , situat în intravilanul   oraşului Săveni, str. 1 Decembrie 
nr.57,59,61, jud. Botoşani,  identificat în tarlaua nr.712, Parcelele cadastrale nr.CC 1874, 1875 și 
1876,, conform schiţei din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2  Se aprobă Studiul de oportunitate al concesiunii, conform anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini al concesiunii, conform anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Valoarea Caietului de sarcini este de 40 lei. 
         Art.4  Preţul de începere a licitaţiei este de : 

- 1,74lei/mp/an, cu o treaptă a licitației de 0,17 lei/mp/an, conform raportului de 
evaluare prezentat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

         Art.5  Nivelul redevenţei se va indexa anual în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de 
Institutul National de Statistică.  



         Art.6  Se aprobă durata concesiunii de 25 ani, cu posibilităţi de prelungire a termenului. 
         Art.7 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate.    
          
 
                                                                                         Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
          Cîrligeanu Constantin – Cristian 
 
                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.120 
aprobarea concesionării terenului în suprafa ță de 379,00 mp, proprietatea privată a oraşului 

Săveni, , situat în intravilanul   oraşului Săveni, str. 1 Decembrie nr.65 - 67, jud. Botoşani 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea concesionării terenului în 
suprafață de  379,00 mp, proprietatea privată a oraşului Săveni, , situat în intravilanul   oraşului 
Săveni, str. 1 Decembrie nr.65 - 67, jud. Botoşani,  identificat în tarlaua nr.71, Parcelele 
cadastrale nr.CC 1873 și 1873/1,  
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
         Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală, 
         In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor  de 
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007, a Normelor 
Metodologice de aplicare a Ordonanţei, aprobate prin H.G. nr.168/2007 precum şi ale art. 123 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Ținând cont de prevederile HCL nr.94/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  
privind concesionarea bunurilor proprietate privata a orasului Saveni, 
         In temeiul art. 36 alin. 5 lit. a şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a  terenului în suprafață de  379,00 mp, 
proprietatea privată a oraşului Săveni, , situat în intravilanul   oraşului Săveni, str. 1 Decembrie 
nr.65 - 67, jud. Botoşani,  identificat în tarlaua nr.71, Parcelele cadastrale nr.CC 1873 și 1873/1, 
conform schiţei din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2  Se aprobă Studiul de oportunitate al concesiunii, conform anexei nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini al concesiunii, conform anexei nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Valoarea Caietului de sarcini este de 40 lei. 
         Art.4  Preţul de începere a licitaţiei este de : 

- 1,74lei/mp/an, cu o treaptă a licitației de 0,17 lei/mp/an, conform raportului de 
evaluare prezentat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

         Art.5  Nivelul redevenţei se va indexa anual în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de 
Institutul National de Statistică.  
         Art.6  Se aprobă durata concesiunii de 25 ani, cu posibilităţi de prelungire a termenului. 



         Art.7 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate.    
          
 
                                                                                         Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
          Cîrligeanu Constantin – Cristian 
 
                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.121 
aprobarea concesionării terenului în suprafa ță de 0,70 ha, proprietatea privată a  oraşului 

Săveni,  situat în extravilanul   oraşului Săveni, jud. Botoşani 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea concesionării terenului în 
suprafață de 0,70 ha de categorie fâneață, proprietatea privată a oraşului Săveni,  situat  pe 
teritoriul comunei Vl ăsinești, judetul Botoșani,  
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului si         

Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil din cdarul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Săveni, 

         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi  urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
         Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală, 
         In conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.18/1991, 
         Ținând cont de prevederile HCL nr.94/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru  
privind concesionarea bunurilor proprietate privata a orasului Saveni, 
         In temeiul art. 36 alin. 5 lit. a şi ale art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a  terenului în suprafață 0,70 ha , de 
categorie fâneață, proprietatea privată a oraşului Săveni,  situat,  identificat în parcela 
cadastrală F347, conform schitei  din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art.2  Se aprobă Studiul de oportunitate al concesiunii, conform anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3  Se aprobă Caietul de sarcini al concesiunii, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Valoarea Caietului de sarcini este de 40 lei. 
         Art.4  Preţul de începere a licitaţiei este de : 

- 175,35 lei/ha/an, cu un pas al licitației de 17,54 lei/ha/an. 
         Art.5  Nivelul redevenţei se va indexa anual în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de 
Institutul National de Statistică.  
         Art.6  Se aprobă durata concesiunii de 5 ani, cu posibilităţi de prelungire a termenului. 



         Art.7 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate.    
          
 
                                                                                         Dată astăzi, 31 octombrie  2013 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
     Cîrligeanu Constantin - Cristian 
                                                                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.123 
cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  pentru cadrele didactice care îşi 

desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se deplasează din alte localităţi 
 
         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor de 
transport  pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se 
deplasează din alte localităţi, 
         Examinând: 
         Raportul de specialitate al Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Săveni,  precum şi  adresele Liceului Teoretic „Dr.M.Ciucă” 
și a Școlii  Gimnaziale nr.1 Săveni, 
         Având în vedere : 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ,  
          Raportul de avizare al Comisiei pentru activit ăţi ştiin ţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi sportive şi de agrement, 
         In conformitate cu prevederile art.1 si 2 din Instructiunile nr.2/2011 emise de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu  privire la decontarea navetei cadrelor 
didactice precum şi ale art.105 alin.2 lit.f, art.276 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
         In temeiul art. 45 alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                H o t ă r ă ş t e  : 
 
         Art.1 Se aprobă decontarea sumei de 6841 lei, reprezentând cheltuielile, cu transportul 
personalului didactic din cadrul Liceului Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” și a Școlii  Gimnaziale nr.1 
Săveni, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Săveni şi se deplasează din alte localităţi după 
cum urmează: 

- La Școala Gimnazială nr.1 Săveni, suma de 1.828 lei, reprezentând cheltuieli pe mijloace 
de transport în comun pentru  9 cadre didactice;  

- La Liceul Teoretic „Dr.M.Ciuc ă” Săveni, suma de 5.013 lei, reprezentând cheltuieli pe 
mijloace de transport în comun pentru 22 cadre didactice ;  

          Art.2 Plata sumelor prevăzute la art.1 se va efectua din sumele alocate de la bugetul local 
în anul 2013, din contul 02650220 prin virarea de către Primăria Săveni a sumelor aprobate. 
          Art.3  Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
intermediul compartimentelor de specialitate. 
                                                                                    Dată astăzi, 28 noiembrie  2013 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cîrligeanu Constantin – Cristian 

                                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                             Secretar, 
                                                                                                                            Nadia Isac 



         ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 124 
Cu privire la aprobarea demarării procedurilor de înscriere în Cartea Funciară a 

suprafeței de 298 mp teren situat în str.Rozelor, în zona Centralei CT3 Săveni, 
proprietate privat ă a oraşului Săveni 

 
 Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,  
 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Săveni cu privire la 
aprobarea demarării procedurilor de înscriere în Cartea Funciară a suprafeței de 298 
mp teren situat în str.Rozelor, în zona Centralei CT3 Săveni, proprietate privată a 
oraşului Săveni, 
            Examinând referatul de specialitate al Compartimentului de urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Săveni, 
            Având în vedere : 
            Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultur ă, 
comerţ,  
            Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală, 
            Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, 
            Reținând prevederile art.27 - 28 ale Legii nr.7/1996 privind cadastrul și 
publicitatea imobiliar ă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          în temeiul  art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                h o t ă r ă ş t e :  
 
 Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de înscriere în Cartea Funciară a 
suprafeței 298 mp teren situat în str.Rozelor, în zona Centralei CT3 Săveni, proprietate 
privat ă a oraşului Săveni, inventariat la poziția nr.81 din inventarul bunurilor care fac 
parte din domeniul privat al orașului Săveni, identificat în tarlaua nr.92, parcela 
cadastrală 2694/1, conform schiței din anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.2 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate. 
                                                                        Dată astăzi, 28 noiembrie 2013 
   PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                  Cîrligeanu Constantin – Cristian 
                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                              Nadia Isac 



 
    ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

 
HOTARAREA NR. 125 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Ora șului 
Săveni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. „ECOPROCES” Boto şani 

pentru aprobarea cotizației anuale pentru anul 2014 
 

 
                 Consiliul Local al orașului Săveni judetul Botoşani, 
                 Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la acordarea unui mandat 
special reprezentantului Consiliului Local al Orașului Săveni în Adunarea Generală a 
Asociaților A.D.I. „ECOPROCES” Boto şani pentru aprobarea cotizației anuale pentru 
anul 2014, 
              Analizând  raportul de specialitate al secretarului  oraşului Săveni, 
              Urmare adresei nr.619/06.11.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
„ECOPROCES” Botoşani, 
              Având în vedere: 
              Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii, agricultur ă, comerţ,   
             Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
             Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de adminuistraţie publică locală, 
             Avizul favorabil al Comisiei  pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
              În conformitate cu art. art.11, art.17 alin.2 lit.(l), art.21 alin.5, 7 şi art.22 alin.1 
din Statutul Asociaţiei; 
              În temeiul art.45 alin.1, art. 115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
   
          Art.1.  Se acordă mandat special domnului Topală Silviu Bogdan -  în calitate de 
administrator public al ora șului Săveni, cetăţean român, născut la data 25.05.1986 la 
Săveni, domiciliat în oraşul Săveni, posesor al C.I. seria XT nr. 460916, eliberat de 
SPCLEP Săveni la data de 20.06.2010 ,C.N.P. 1860525071980 -  în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „ECOPROCES” Botoşani să voteze în 
numele şi pe seama Consiliului Local al orașului Săveni cuantumul cotizaţiei anuale 
pentru anul 2014 şi modalitatea de plată a acesteia. 



   Art. 2. În situaţia în care reprezentantul orașului Săveni desemnat la art.1 
respectiv domnul Topală Silviu Bogdan, se află în imposibilitatea exercitării mandatului 
încredinţat, interesele orașului vor fi reprezentate de următorii: 

1.  Dl Hulub Costel în calitate de viceprimar oraş Săveni, cetăţean român, născut la 
data de 14.08.1953 la Hăneşti, domiciliat în oraş Săveni posesor al C.I.seria XT 
nr468129, eliberat de SPCLEP Saveni la data de 12.08.2010, 
C.N.P.1530814075081        sau 
2. Dl Andronachi Bogdan - Mirel în calitate de Şef Serviciu financiar - contabil, 
cetăţean român, născut la data10.11.1974 la Botoşani, domiciliat în oraşul Săveni, 
posesor al C.I. seriaXT nr. 092530, eliberat de Poliţia Săveni la data de 
17.12.2001 ,C.N.P. 17411100750. 
Art.3. Primarul ora şului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                                                                Dată astăzi, 28.11.2013 
    PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
    Cîrligeanu Constantin Cristian  
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                                               
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                               Isac Nadia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  

 
HOTARAREA NR. 126 

Privind aprobarea obiectivelor si a activitatilor 
Programului integrat regional de dezvoltare durabilă a orașului Săveni în 

vederea îmbunătățirii condi țiilor de mediu, dezvoltarii economico – sociale, culturale ale 
orașului, a stopării degradării și reabilit ării paji știlor precum și punerea lor în valoare  

 (2013 – 2020) 
 
            Consiliul Local al orașului Săveni judetul Botoşani, 

Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului orașului Săveni  cu privire 
la aprobarea obiectivelor și activităților Programului integrat regional de dezvoltare 
durabil ă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condi țiilor de mediu, dezvoltarii 
economico – sociale, culturale ale orașului, a stopării degradării și reabilit ării paji știlor 
precum și punerea lor în valoare  (2013 – 2020), 
          Analizând  raportul de specialitate al administratorului public elaborat în 
colaborare cu Compartimentul de cadastru, agricultură, probleme de mediu și registru 
agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului ora șului Săveni, 
          Având în vedere: 
          Avizul favorabil al Comisiei  Buget finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, servicii, agricultur ă, comerţ,   
          Avizul favorabil al Comisiei  de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
          Avizul favorabil al Comisiei  juridice şi de adminuistraţie publică locală, 
          Avizul favorabil al Comisiei  pentru sănătate, cultură, învăţământ, 
          Ținând cont de  prevederile OMAI nr.541/2009 pentru modificarea si completarea 
Strategiei privind orgnizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pagistilor la 
nivel national,pe termen mediu si lung , aprobata prin Ordinul ministrului 
agriculturii,alimentatiei si padurilod si al minist rului administrrii publice 
nr.226/235/2003, O.G.nr.26/2000 privind asociațiile și fundatiile, cu modificarile și 
completarile ulterioare,  ale  OUG nr.35/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesionare de lucrari publice si a cotractelor de 
concesiune de servicii, cu modificarile și completarile ulterioare,  
          In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.a si b, alin(5) lit.b,art.45 alin.(1) art.123 
alin.(1), si alin.(2) Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.34/2013 privind organizarea, 
exploatarea si administrarea pajistelor permanente, precum și al Regulamentului 
Comisiei Europene 1122/2009  - art. 34 (4), 
 

HOTARASTE: 
 



 Art.1 Se aproba obiectivele si activitatile Programului integrat regional de 
dezvoltare durabilă a orașului Săveni în vederea îmbunătățirii condi țiilor de mediu, 
dezvoltarii economico – sociale, culturale ale orașului, a stopării degradării și reabilit ării 
pajiștilor precum și punerea lor în valoare  (2013 – 2020), conform anexei nr.1 care face 
parte integranta a prezentei hotarari. 

Art.2 Participarea - în principiu, ca membru - a Consiliului Local la infiintarea  
Asociatiei de Dezvoltare Locală Saveni, Judetul Botosani, asociatie ce urmeaza a se 
infiinta. 

Art.3 Se aproba imputernicirea primarului orasului Săveni - domnul Tîrzioru 
Petru-Relu,  C.I. seria XT nr. 526000, CNP1681102075091, cu domiciliul in orasul 
Saveni, str. Avram Iancu nr. 21, sa semneze actele constitutive ale asociatiei ce urmeaza 
a se infiinta. 

Art. 4 Se aproba imputernicirea reprezentantului legal din partea Consiliului 
Local - domnul Topala Silviu Bogdan , C.I. seria XT nr.460916, CNP 1860525071980, cu 
domiciliul in orasul Saveni, str. 1 Decembrie, nr. 20 sc. B, Et. 2, Ap. 4, judetul Botoșani 
in Consiliul Director al asociatiei ce urmeaza a se infiinta. 

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se imputerniceste primarul 
orașului Săveni, prin intermediul serviciilor de specialitate.  

 
                                                                                                Dată astăzi, 28.11.2013 
    PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
    Cîrligeanu Constantin Cristian  
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                         
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                               Isac Nadia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR.127 
Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta 

 
 

         Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
         Avand in vedere necesitatea alegerii presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni și tinând cont de propunerile facute in acest sens, 
         În baza Regulamentului cadru  privind organizarea si functionarea 
Consiliului Local al orasului Saveni, 
         In temeiul art. art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 
 
 
                                           H o t ă r ă ş t e  : 
 
 
 
         Art.unic Domnul consilier Petrariu Cristian se alege președinte de 
sedinta pentru lunile decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014.  
                                                                                 
 
                                                                      Dată astăzi, 28 noiembrie 2013 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
    Cîrligeanu Constantin Cristian 
 
                                                                                                         
                                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac 
 



ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 128 
cu privire la aprobarea participării Ora șului Săveni la Programul „Crearea și Dotarea 

Centrului Național De Informare și Promovare Turistica” in Orasul Saveni, judetul 
Botosani 

 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea participării 
Orașului Săveni la Programul „Crearea și Dotarea Centrului Național De Informare și 
Promovare Turistica” in Orasul Saveni, judetul Botosani, 
           Analizând  raportul de specialitate al administratorului public, 
           Având în vedere : 
           Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
           Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritatra 5 – Dezvoltare 
durabila si promovarea turismului, domeniul major de interventie – Promovarea 
potentialului turistic si crearea infrastructurii n ecesare, in scopul cresterii atractivitatii 
Romaniei ca destinatie  turistica, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de 
informare si promovare turistica si dotarea acestora, 
           În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate Romaniei de catre comunitatea europeana, precum si a 
fondurilor de cofinantare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art.20 alin.1 litera j, art.44 -46 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul art. 36 alin.4 lit.d pct.18, raportat la alin.2 lit.b, art.115 alin.1 lit.b 
coroborat cu art. 45 alin.2 lit.e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    HOTARASTE : 
 
 
 Art.1 Se aproba accesarea unei finanțări prin intermediul Programului 
Operațional Regional  2007 – 2013, Axa prioritatra 5 – Dezvoltare durabila si 
promovarea turismului, domeniul major de interventie – Promovarea potentialului 
turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca 
destinatie  turistica, Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de informare si 
promovare turistica si dotarea acestora, prin realizarea unui proiect care vizează 
Crearea și Dotarea Centrului Național De Informare și Promovare Turistica” in Orasul 
Saveni, judetul Botosani. 



           Art.2 Se aproba cofinanțarea din partea Consiliului Local al orașului Săveni în 
valoarea stabilită prin Studiul de fezabilitate, dar nu mai puțin de 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile stabilite prin Studiul de Fezabilitate. 
          Art. 3 Consiliul Local al orașului Săveni se angajează să suporte toate cheltuielile 
neeligibile ale proiectului așa cum reies din Studiul de Fezabilitate. 
          Art.4 Se aprobă elaborarea documentației  aferente pentru realizarea – Studiu de 
fezabilitate și Documentație pentru accesarea finanțării – așa cum este prevăzută în 
Ghidul de finanțare al programului. 
          Art.5 Se numește reprezentant legal de proiect primarul orașului Săveni, judetul 
Botosani – d-l Tîrzioru Petru – Relu. 
          Art.6 Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.7  Prin intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, Hot ărârea nr.24/20 martie 
2013 adoptată de Consiliul Local al orașului Săveni își încetează valabilitatea. 
 
                         Dată astăzi, 09 decembrie 2013 
 
    PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
              Petrariu Cristian 
          Contrasemnează,                                                   
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                      Nadia Isac 
 

 

 


