
        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 75 
 
 Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani. 
 Având în vedere Expunerea de motive cu privire la modificarea organigramei şi a 
statelor  de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Săveni şi din 
cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, precum şi asimilarea funcţiilor şi 
salariilor de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice cu funcţiile generale 
conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre, 
 Luând în considerare : 
            Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici , 
 Raportul de specialitate -  resurse umane, 
 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică locală, 
 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public 
şi privat, servicii, agricultur ă, comerţ, 
 În temeiul art.107 şi art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modific ările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administra ţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la institu ţiile şi autorit ăţile publice din subordinea, sub autoritatea sau 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, 
 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1   Se aprobă numărul de posturi, structura organizatorică şi statul de funcţii la 
nivelul unităţii administrativ – teritoriale, respectiv Primăria Oraşului Săveni, judeţul 
Botoşani începând cu data de 01.08.2013 conform anexelor care fac parte din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2  Primarul ora şului Săveni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul aparatului de specialitate. 
                                                                                                        Dată astăzi, 25 iulie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                   Baciu Getta  
          Contrasemnează,                                                                                                                                                                            
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac                                                



                 ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL  
 

HOTARAREA NR. 76 
privind vânzarea prin licitatie public ă deschisă  a terenului în suprafaţă de  309  mp( din 

acte 338 mp și real măsurat 309 mp)   situat în oraşul Săveni, strada A.I.Cuza, nr. 38, 
judetul Botosani 

 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,   
 Văzând expunerea de motive a primarului oraşului Săveni, cu privire la proiectul 
de hotărâre privind vânzarea prin licitatie public ă deschisă  a terenului în suprafaţă de  
309  mp( din acte 338 mp și real măsurat 309 mp)   situat în oraşul Săveni, strada 
A.I.Cuza, nr. 38, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 79  parcelele cadastrale CC 
1136, CC 1136/1 și CC 1137, proprietate privată 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 
309  mp( din acte 338 mp și real măsurat 309 mp)   situat în oraşul Săveni, strada 
A.I.Cuza, nr. 38, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 79  parcelele cadastrale CC 



1136, CC 1136/1 și CC 1137, 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 4.300 lei,  conform raportului de 
evaluare, anexa 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3  Se aprobă Studiul de oportunitate  al licitatiei publice deschise pentru 
vânzarea terenului în suprafaţă de  309  mp( din acte 338 mp și real măsurat 309 mp)   
situat în oraşul Săveni, strada A.I.Cuza, nr. 38, judetul Botosani, identificat în Tarlaua 
nr. 79  parcelele cadastrale CC 1136, CC 1136/1 și CC 1137, 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  309  mp( din acte 338 mp și real măsurat 309 mp)   situat în 
oraşul Săveni, strada A.I.Cuza, nr. 38, judetul Botosani, identificat în Tarlaua nr. 79  
parcelele cadastrale CC 1136, CC 1136/1 și CC 1137, 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, 25 iulie 2013 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
            Baciu Getta  
                                          
                                                                                                         Contrasemnează,                                                                                                                                                                            
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                               Isac Nadia 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 77 
aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.5268/21.06.2010 încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nechita Eugen 
 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea rezilierii 
contractului de concesiune nr.5268/21.06.2010 încheiat între Consiliul Local al oraşului 
Săveni şi Nechita Eugen, având ca obiect exploatarea suprafetei de 2140 mp teren situat 
în orașul Săveni, strada Petricani,  nr.1A, judetul Botosani, 
           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.5268/21.06.2010 încheiat între Consiliul Local al oraşului 
Săveni şi Nechita Eugen, deoarece concesionarul nu exploateaza terenul in cauza, 
conform obiectivelor stabilite, 
           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,e din contractul de concesiune nr. 
nr.5268/21.06.2010 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nechita Eugen, 
          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.5268/21.06.2010 încheiat 
între Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nechita Eugen, având ca obiect exploatarea 
suprafetei de 2140 mp teren situat în orașul Săveni, strada Petricani,  nr.1A, judetul 
Botosani. 
           Art.2  Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                                        Dată astăzi, 25 iulie 2013 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                   Baciu Getta  
          Contrasemnează,                                                                                                                                                                            
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA NR. 78 
aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2381/17.03.2010 încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nicolescu Florin 
 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
           Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea rezilierii 
contractului de concesiune nr.2381/17.03.2010 încheiat între Consiliul Local al oraşului 
Săveni şi Nicolescu Florin, având ca obiect exploatarea unei suprafete de 11,00 mp teren 
situat în strada 1 Decembrie nr.75, 
           Analizând  raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului propriu al Primarului ora şului Săveni, prin care se propune rezilierea 
contractului deoarece concesionarul nu si-a executat obligatiile contractuale prevazute 
in contract, 
           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 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 din contractul de concesiune nr.2381/17.03.2010 
încheiat între Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nicolescu Florin, precum și ale 
art.1549 alin.3 coroborat cu prevederile art.1550 și următoarele din Codul Civil, 
          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.2381/17.03.2010 încheiat 
între Consiliul Local al oraşului Săveni şi Nicolescu Florin, având ca obiect exploatarea 
unei suprafete de 11,00 mp teren situat în orașul Săveni, strada 1 Decembrie nr.75, 
p.c.CC 1870, judetul Botosani. 
           Art.2  Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                             Dată astăzi, 25 iulie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                       Baciu Getta  
          Contrasemnează,                                                                                                                                                                            
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA NR.79 
aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3297/10.05.2005 încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC NETWORK PRESS CONCEPT SA 
 
 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
            Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea rezilierii contractului 
de concesiune nr.3297/10.05.2005 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC 
NETWORK PRESS CONCEPT SA (fostă RODIPET SA), având ca obiect exploatarea unei 
suprafete de 4,00 mp teren situat în orașul Săveni, strada 1 Decembrie pc DS 1252, judetul 
Botosani, 
           Analizând  raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului propriu al Primarului ora şului Săveni, prin care se propune rezilierea contractului 
deoarece concesionarul nu si-a executat obligatiile contractuale prevazute in contract, 
           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 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 din contractul de concesiune nr.2381/17.03.2010 încheiat între Consiliul Local al 
oraşului Săveni şi SC NETWORK PRESS CONCEPT SA (fostă RODIPET SA), precum și ale 
art.1549 alin.3 coroborat cu prevederile art.1550 și următoarele din Codul Civil, 
          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.3297/10.05.2005 încheiat între 
Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC NETWORK PRESS CONCEPT SA (fostă RODIPET 
SA), având ca obiect exploatarea unei suprafete de 4,00 mp teren situat în orașul Săveni, strada 
1 Decembrie, pc DS 1252, judetul Botosani. 
           Art.2  Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                             Dată astăzi, 25 iulie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                       Baciu Getta  
                                Contrasemnează,                                                                                                                                                       
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac 



        ROMANIA 
JUDETUL BOTO ŞANI 
    ORAŞUL SĂVENI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 80 
aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.6739/04.08.2008 încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC RUTOMAT SRL 
 
 
           Consiliul Local al oraşului Săveni, judetul Botoşani, 
            Luând în dezbatere expunerea de motive  cu privire la aprobarea rezilierii contractului 
de concesiune nr.6739/04.08.2008 încheiat între Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC 
RUTOMAT SRL , cu sediul în orașul Săveni, str.Independenței nr.21,bl.25,sc.B,ap.3, 
jud.Botoșani, având ca obiect exploatarea unei suprafete de 645,00 mp teren situat în orașul 
Săveni, strada A.I.Cuza nr.46, judetul Botosani, 
           Analizând  raportul de specialitate al Serviciului financiar – contabil din cadrul 
aparatului propriu al Primarului ora şului Săveni, prin care se propune rezilierea contractului 
deoarece concesionarul nu si-a executat obligatiile contractuale prevazute in contract, 
           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 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 din contractul de concesiune nr. 6739/04.08.2008 încheiat între Consiliul 
Local al oraşului Săveni şi SC RUTOMAT SRL , precum și ale art.1549 alin.3 coroborat cu 
prevederile art.1550 și următoarele din Codul Civil, 
          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.6739/04.08.2008 încheiat 
între Consiliul Local al oraşului Săveni şi SC RUTOMAT SRL , cu sediul în orașul Săveni, 
str.Independenței nr.21,bl.25,sc.B,ap.3, jud.Botoșani, având ca obiect exploatarea unei suprafete 
de 645,00 mp teren situat în orașul Săveni, strada A.I.Cuza nr.46, judetul Botosani. 
           Art.2  Primarul oraşului Săveni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                                             Dată astăzi, 25 iulie 2013 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,  
                       Baciu Getta  
                                Contrasemnează,                                                                                                                                                                            
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                        Nadia Isac 



 


