ROMANIA
JUDETUL BO'IO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
CABINET PIIIN{AR

DISPOZITIE

privind convocarea consiliului Local al Municipiului Botogani,
in Eedinfa de indatl pentru data de 15 iunie 2016

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTO$ANI'
inbazadispoziliilor

ar1. 39

alin.(2) 9i (3) din Legea 21512001, republicata'

nr'21512001.
temeiul ar.t.68 alin.ll,; din Legea administr:a1iei publice locale
din 20 februarie 2007' cu
republicatd in Monitorul Oficial al Rorndniei, Pafiea I, w'I23

in

modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUNE:
qedinla de ?ndatd
,A.rt.'1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoqani, in'
pentru clata de 15 iunie 2076, ora 10,00 in sala

c1e

qedinle din sediul Primdriei'

proiectul ordinii de zi este prevdzutin anexa laptezenta dispozilie'

Art.

2

Secretarul municipiului Botoqani,

pril

intermediul Aparatului permatiettt al

dispozilii'
Consiliului Local, va duce la indeplinire prevederile prezentei

Primar,
Ovidiu

/!

i1-

rlta
ri61

l.,on^'\

\?,
Botoqani, 13 iunie 2016

Nr.

1174

arluc

Avizat pentru legalitate'
Secretar, loan APostu

RotrAxm
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
PIlIMAR
AI\EXA LA DISPOZITIANR. II74 DIN 13 IUNIE

2016

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pcntru qedin(a de indati a consirirrrui [.ocal din rlata rlc l5 iunic 2016

NR.

rNu'rA'r'oR

cI{l'.

Primar
2.

Primar

I'ITLLIL PROIECI'LILTJI NN gOTANAITE - PROI}LE]\,IE

SUPT]SE

DIZBATEITII

rrolect de hotarare pnvind aprobarea bugetului fondurilor externe

nerambursabile pe anul 2016.
rrolecl oe notarare------:----:--prtvtnd tnventarierea in domeniul public a bunurilor
realizate prin proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la

nivelul rnunicipiului Botosani pentru perioada 200g-2029

.)

J.

Primar

in

scopul

conformdrii la legislalia de mediu si cregterii eficienlei energetice .,, SJr4iS
24752 si completarea listei bunurilor concesionate cdtre sc MODERN
CALOR" SA Botosani
rrolecr oe notarare pentru aprobarea Contului de execu{ie a bugetului local
9i a bugetului instituliilor publice finan{ate integral sau pa4ial din venituri
proprii, a bugetului instituliilor publice finanlate intlgral din venittiri
proprii, a veniturilor gi cheltuielilor evidenliate in afara bugetului local gi a
bugetului creditelor interne pe anul 2015.

PzuN{AR,
Ovidiu Idian Portariuc

