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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului BotoEanio

in gedin{a ordinar5o in data de 30 august 2014

PRIMARULMUNICIPIULUI BOTO$ANI,

in baza dispoziliilor art. 39 alin. (1) din Leg ea 21512001 republicati,

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei pubiice loca.le nr.21512001 republicatd

in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificdrile qi

comoletdrile ulterioare"

DISPUNE:

Art. L Convocarea Consiliului Local a.l Municipiului Botoqani, in qedinld ordinard, in

data de 30 august 2014, orele 10,00 in sala de qedinle din sediul Primdriei.

Proiectul ordinii de zi este prevdzut in anexa la prezenta dispozilie.

Art. 2 Prin prezenta prevederile Dispoziliei ru. 1335 din2l august 2014 se abrogS'

Art. 3 Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparatului permanent al

Consiliului Locai, va duce la indepiinire prevederile prezentei dispozilii.

Avizat pentru legalitate,
Secretar, Ioan Apostu

Botogani,
Nr. 1352

25 august 20



ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI

MUNICIPIUL BOTO$ANI
PRIMAR

ANEXA LA DISPOZITIA NR.1352 DIN 25.08. 2014

PROIECTULORDINII DE ZI

pentru Sedinfa ordinard a Consiliului Local din data de 30 august 2014

NR.
CRT.

INITIATOR TITLUL pRolEcruLUI DE HoTARARE - PRoBLEME supusE DEZBATERII

I Prezentarea intemeldrilor de cdtre consilierii locali ai municioiului Botosani.
2. Aprobarea proceselor verbale ale gedinlelor Consiliului Local din data de l7 iunie gi 26

iunie 2014.
3. Primar Proiect de hotir6re privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Marius

Cristescu. orin demisie .

4. Primar Proiect de hotdrdre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Brumd
Mihai - Cristinel.

5. Primar Proiect de hotdrAre pentru modificarea componenlei Comisiei de specialitate a
Consiliului Local nr. 5 - comisia pentru administralie publicd, juridicd, apirarea ordinii
publice, respectarea drepturilor qi a libertililor cetdlenilor.

6. Primar Proiect de hotirdre privind asocierea municipiului Botosani cu comunele Add$eni,
Bldndegti, Cogul4 Cristinegti, Dimicheni, Gorbdnegti, Lozna, Nicgeni, Prdjeni, Roma,
Suhardu, Vf. Cdmpului gi Vomiceni in vederea aderirii acestora la Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitari,,AQUA BOTOSANI"

7. Primar Proiect de hotdr6re privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
Local al municipiului Botosani in Adunarea Generald a Asocialilor A.D.I ,,AQUA
BOTO$ANI' pentru aprobarea primirii de noi membri in Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard,,AQUA BOTOSANI"

8. Primar Proiect de hotir6re pentru modificarea qi completarea Regulamentului de organizare qi

funclionare a Direcliei Servicii Publice, Sport gi Agrement, precum gi pentru transmiterea
unor bunuri care apar{in proprieE.tii municipiului Botosani in administrarea Direcliei de
Servicii Publice, Sport qi Agrement.

o Primar Proiect de hotdrAre privind aprobarea listei cu firmele ce urmeazd a fi admise in
Incubatorul de Afaceri Botosani.

10. Primar Proiect de hot5rdre privind completarea inventarului bunurilor aparlindnd domeniului
privat al municipiului.

I1 Primar Proiect de hotdrdre privind completarea inventarului bunurilor apa(indnd domeniului
public al municipiului.

12. Primar Proiect de hotdrdre privind modificarea listei bunurilor concesionate cdtre S.C. Modern
Calor S.A. Botogani

I J- Primar Proiect de hotirdre privind modificarea listei bunurilor concesionate cdtre S.C. Urban
Serv S.A. Botosani

14. Primar Proiect de hotdrdre privind aprobarea schimbului intre terenul proprietatea S.C. Admir
S.R.L. situat in zona A.N.L. Cigmea gi terenul proprietatea privat6 a municipiului, din str.
V6mav f.n , str. Bucovina. Bd G.Enescu. C.Nationald - zona Mecanex.



t5. Primar @ imobilului situat in str 1 Decembrie nr 14 cdtre

Asociatia Partida Romilor Pro Europa.

16.

n
Plimar @eainchirieriiprinlicita1ieaunuispa!iuadrrrinistrat

de Scoala Gimnaziald "Elena Rares" Botoqani

Primar Proiect de hotArire privind prelungirea unor contracte de concesiune'

18. Primar Proiect de hotdr6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economlcl pentru oblectlvul

de investilii: ,,Reabilitare instalatie termicd la cre;a Municipali din cadrul Serviciului

Public Local de Asistenli Sociald Botogani " .. . -

@indicatorilortehnico-economicipentruobiectivele
de investilii:Reabiliiare garpanta 9i sdli de clasi $coala gimnaziala nr. 11, Reabilitare

garpant5 gi invelitoare Grddinila nr 21 ( ,,$otron"), Execulie temosistem qi amenajdri

interioare Gradin i1a nr. 23, Reabilitare gi modemizare grbdini publicd Mihai Eminescu

etapaallla - .- . .--, ,---
Proiect de hotdrrire privind aprobarea repartizdrii unul spauu cu destlnalla seatu ae parun

cdtre Partidul Liber;l Reformator - Organizalia Judeleana Boto$ani' .. -- -. -.
ffifa de conducere gef Serviciu al Serviciului

Voluntar Dentru Situatii de

lunile

al municipiului

@rezentanlilor administraliei publice locale in

consiliile de administratie ale unitelilor de invaldmant preuniversitar de stat din

municipiul Botosani.
P.otect de hotarare pentru aprobarea documentaiiei " P.uD. - str. calea Nalionald nr.

54, sc C, parter, ap. 3,. gi aprobarea concesiondrii prin incredinlare directd a terenului.in

suprafali'de 10.00 mp. in vederea real\zdrii obiectivului "amenajare acces din exterior

in vedeiea schimbdrii distinaliei din spaliu de locuit ir'l spa,tiu birouri".. - . --
@tumului burselor de studiu, de ajutor social

gi de performanla acordate in invlldmantul preuniversitar de stat din municipiul

botoqa;i, prin majorarea cu 50Vo in anul gcolar 2014 - 2015 din bugetul local al

municipiului Bototani
@bugetului local al municipiului pentru anul 2014

- octombrie 2014

19. Primar

20. Primar

21. Primar

22. Primar

Primar

24. Viceprimar
Cetalina
Lupagcu

25. Primar

26. Primar

27. Diverse.

Ovidiu I


