JUDETUL

ANI

MUNICIPIUL
Str. Revolatiei Cod Postel 7103

TeUFax:0231.51171

1.531595

DISPOZ TIE

privind convocarea Consiliului
in gedinfa ordinarS, in data

al Municipiului
22 decembrie 20

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOSANI.
in baza dispoziliilor art. 39 alin. (1) din Legea 15/2001 republicatd,

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea admi

in Monitorul Oficial al Romdniei, partea I"

nr.1

ei publice locale

215/2001 republicati

din 20 februarie

, cu modificirile

cipiului Botogani,

gedinld ordinard, in

qi

completdrile ulterioare,

Art,
data

I

Convocarea Consiliului Local al

de 22 decembrie 2014, orele ii,00 in sala de
Proiectul ordinii de zi este ptevdzut

Art. 2

Secretarul municipiului Botogani,

Consiliului Local, va duce la indeplinire prevederile

Primar
Ovidiu I,ufiari

din sediul

le1.

xrexa la ptezenta

intermediul

permanent al

dispoziiii.

Avlzat
Secretar,

I

legalitate,
Apostu

I

V"
Botoqani, 16 decembrie 2014
Nr.4490

I

l
I

ROMI
JUDETUL B

O;ANI
TO$ANI

MUNICIPIUL
PRI]
ANEX,d LA DISPOZITIA NR. 4490

DIN 16 DECEMBRIE

2014

t,RorEcTUL OR )INII DE ZI

pentru $edinta ordinard a Consiliului L cal din data de 22
NR. CRT

TNTTTATO

l. I

I

2.

DL H( IARARE

.

PRoBLEME SUP ]SE DEZBATERII

prezentarea

interpeldiiloiE cdtre consi ierii locali ai municil iului Botoqani.
Aprobarea proceselor verbale ale edinlelor Consiliulu Local din data de gi
23
octombrie, 27 noiernbrie gi 12 deceml fie 2014.
Raport de activitate al Serviciului Vohr ttr nenfnr S;fr rafii ,{a Urgenld pentru
anul 201 4.
I

3.
,'|

TTTLUL PROTECTULUI

I

brie 2014

Primar I Proiect de hotdrAre privind irrcetarea de drept a mandatului c e consilier
local al domnului
I Gheorghe Iavorenc-iuc, prin pierderez calitAlii de membru i I partidului pe a cdrui listd a
I fost ales.

5.
6.

Primar lProiect de hotarare privind aprobrarea schemei de ajutor d : minimis pentru
stimularea
I investiliilor gi crearea de noi locuri de r runcd in municipiului !qltoqani
Primar lProiect de hotlrdre privind aco.dareu rnor beneficii de asi tenld sociald,
sub formd de

7.

Primar

8.

Prirnar

o

Primar

10.

Primar

ll

Primar

12.

Primar

I

J-

I tichete sociale, persoanelor vdrstnice dir municipiul Boto€ani
Proiect de hotir6re privind stabilirea im rozitelor gi taxelor lor qbAentru
anul 2015
Proiect de hotara.e pri,rind es.alon.areu a plati, a impozitelor. taxelor a altor
obligalii la
9i
bugetul local al Municipiului Botogani ri egalondrii la platd, t majordrilor
de int6rziere de
I
I orice fel, c!_r exceplia majordrilor de int6 ziere datorate pe peri rada de esalonare .

I

Proiect de hotirAre privind stabilirea pl
anul 201 5 intocmit in conformitate cu r
privind venitul minim garantat, cu modi
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea ex
a bugetului creditelor inteme gi exteme
Proiect de hotdrdre pentru modificar
noiembrie 2014 privind aprobarea r
preuniversitar de stat din municipiul t
bugetul local al municipiului Botoiani
Proiect de hotdrAre privind aprobarea o
Servicii Publice , Sport gi Agrement
Proiect de hotlrdre privind aprobarea frn
Eminescu" edilia a - XXIV - a, Botosar
Proiect de hotdrAre privind aprobarea as<
Revoluliei nr.l qi Fundajia Culturali
juridicSlftzicd cu sediul in Boto$ani, p:
Botoqani, in vederea finantdrii editirii
Poezie ,,Mihai Eminescu,' - Ooera O
Consiliului Local al municipiului Boropa
1

Primar

14.

Primar

15.

Primar

rnului de ac{iuni qi h
revederile art. 6 alin
icdrile qi completdrik
,culiei bugetului loca
entru trim. I - IV 20
:a Hotbr6rii Consili

crdri de interes local pentru
(7) din Legea nr. 416/2001
ulterioare.
al municipiului Botoqani gi
4.

:lui Local nr.329 din 27
umdrului de burse acordate in invdl5mdntul
oto$ani, pentru an rl qcolar 2014 - 2015, din
ganigramei

gi

statul

ri

de func1ii

ale Direcliei

mJdrii Premiul Nalir nal de Poezie ,, Mihai
i 14 - 16 ianuarie 20 5
cierii intre Municipiu . Boto$ani cu sediul in Piala
,,Hyperion - Caie e Botoqinene" , persoani
:tonal Transilvaniei r.3, BI.A8, AP.8 , judeiul
rdrlii Poetului Laurer t al Premiului Nalional de
nnia, pe anul 2013, Ion Muregan cu sprijinul

li

l-r..:t
{" hotdrdre privind aprobarea a{o
Social[ Botogani 9i S.C. UpA SOLUIION S.R.L. _ nundelri, jud. Ilfov, in u"J"."u
infiinlarii Societdlii Comerciale ., SOCIAIL CLEAN IMOBIL,, S-R..I-. eotoqani

lb.
Primar
17.

Primar
18.

Primar

t9. Primar
20. Primar
21.
Primar
22.

Primar

z).
24.

Primar
Primar

25.

Primar

zo.

Primar

27.

Primar

28.

Primar

29.

Primar

30.

Primar

31. Primar

Primar

JJ.

Primar

Proiect de hotdr6re privind aprobarea asocierii intre Servic
Sociald Botogani 9i S.C. UpA SOLI rTION S.R.L. - Fun
infiin$rii Societdlii Comerciale ,, SOC AL GREEN SERVI(
Proiect de hotdrAre privind aprobarea itrategiei locale de d
pentru perioada 2015 - 2020 9i a Planr. lui local de acliune pr
anul 2015.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea p -elungirii unui contra
Corniga 5, proprietar S.C. Electrom; ring S.A., chiriaq (
Asachi"
Proiect de hotbrAre privind aprobarea sr >himbului intre terenl
Ema S.R.L.,situat in zona A.N.L. Cisr nea gi terenul propri
situat in B - dul M. Eminescu.
Proiect de hotdrdre privind regleme ltarea situaliei juric
construirii unui bazin de polo in munic ipiul Botosani.

ul Public Local de Asistenli

leni, jud. Ilfov , in vederea
lE" S.R.L. Botogani.
:zvoltare a serviciilor sociale
ivind seruiciile sociale pentru
rt de

inchiriere, obiectiv teren

olegiul Tehnic ,, Gheorghe
L

proprietatea S.C. Cosmetica

)tate privatd a municipiului,

ice

a unui imobil

destinat

Proiect de hotdrAre privind acordarea d 'eptului de folosinld )u titlu gratuit pentru spaliul
din Incubatorul de Afaceri cdtre Agenli r Nalionald pentru Lc :uin!e
Proiect de hotirdre privind aprobarea t 'ansmiterii terenului r
str. Col. V. Tomoroveanu nr.3, in. blosinld gratuitd Bir
Legal5 pentlu Serviciul Judetean de Me trologie Legald Botol
Proiect de hotdr6re privind prelungirea lnor contracte de con
Proiect de hotdrdre privind prelungirea contractelor de inchi
Punctelor Termice.
Proiect de hotdrdre privind completar oa inventarului bunr
privat 4l municipiului.
Proiect de hotirdre privind aprobarea infiinldrii Fundaliei
av6nd ca membru fondator municioiul I ioto$ani.

ituat in municipiul Botoqani,
>ului Rom6n de Metrologie

Proiect de hotdrdre privind desemnare r reprezentantului c
Adunarea Generald a Asociatiei de Dez 'oltare Intercomunitat
Proiect de hotdrdre privind desemnare r reprezentantului c
Adunarea Generald a Asocialilor A.D.l 'AQUABOTO$ANI.
Proiect de hotirAre privind aprobarea transmiterii unui spt
aflat in proprietatea municipiului Boto; mi, situat in str. Sdv,
in folosinlI gratuitd a Reprezentantei Br togani a Uniunii Scrii
Proiect de hotdrAre privind aprobarea vdnzdrii cdtre ,,Asoc
Europa" a imobilului situat in str. I Dec >mbrie nr 14 .
Proiect de hot6rAre privind aprobare documentaliei "P.l
121/2, sola nr 15" in vederea realizdr i obiectivului "cons
agricole"
Proiect de hotdr6re privind aprobarea d rcumentatiei " P.U.D
sc C, et. p. ap 1" gi aprobarea concr siondrii prin incredi
suprafale de 8,32 mp. in vederea real zdrii obiectivului "ex
principald cu destinalia locuinte,'
Proiect de hotdr6re pentru aprobarea pr lungirii valabilitdlii
Regulamentului Local de Urbanism gi p anului de Amenajare
al municipiului Botogani, pdnd la aprobe :ea noii documentatii

rnsiliului Local Botogani in

Portariuc
t..i,

t.)r

t

nni

,eslune.

iere a unor spalii din incinta

rilor apa4indnd domeniului
ipirit Civic pentru Botogani

A

,,ECO PROCES" Botogani.

rnsiliului Local Botogani in

liu cu destinalia de birouri,
nilor nr. 2-8, et.l camera 1,
.orilor din Rom6nia
ialia Partida Romilor

-

Pro

D.-

extravilan, nr. parcelS
ruire anexd a exploataliilor

- str. Calea Nalionald nr 9,
rlare directi a terenului in
:indere apartament la falada
'lanului Urbanistic General,
a Teritoriului Administrativ
de urbanism.

