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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoqani,
in qedin{a ordinari, in data de 30 iunie 2016

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,
inbaza dispozitiilor art.39 alin. (1) din Legea 2l5l200l republicatd,
in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.21512001 repubiicatd

1n

I, nr.723 din 20 februarie 2007, cu modificdrile

qi

Monitorul Oficial al Romdniei, Partea
completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local

al Municipiului Botogani,

in qedin{[ ordinard, in data de 30

iunie 2016, ora 10,00 in sala de qedinte din sediul Primdriei.
Proiectul ordinii de zi este prevdzutin anexa laprezenta dispozifie.

Lrt.2

Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparatului permanent al Consiliului

Local,va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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uat p entru le galitate,

Secretar,Ioan Apostu
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ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
PRIMAR
ANEXA

LA DISPOZTIA NR. 1200 DIN 23 rUNIE 2016

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru $edinfa ordinar[ a consiliului Local din
data de 30 iunie 2016
TITLULPROIECTULUI OB TTOTANAR'

-

PROBLEMESUPUSEDEZBATERII

de constituire a
Proiect de

hotdrAre

privind

Consiliului

desemnarea rep

municipiului Botogani in adundrile generale ale ac{ionarilor,
societdJilor comerciale

care este ac{ionar unic.

Primar

Proiect de hotdrdre privind reorganizarea Comisiei locale
de ordine publicd

a

municipiului
Proiect de hotdrdre pr
sociald de analizFt a solicitdrilor gi de prezentare a propunerilor
de stabilire a ordinii de
rioritate in solufionarea cererilor privind
rtizarea de locuinfe rcalizate prin A.N.L.
Proiect de hotdrdre pentru constituirea Comisiei de
analizd a solicitdrilorli into.-i.. u
listei de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarca
I oculnlelor, altele
decAt cele realizate rin A.N.L., din
rimoniul municipiului Botosani
Proiect de hotdrdre pe
20,12 privind aprobarea asocierii, a acturui constituriv,
3:i::"1.1:jl
9|" ADI "j"
i a statutului
,,ZonaMetropolitand Botosani,,
Proiect de hotdrdre

??:

terenuri proprietate privatl,a municipiului
T:l)!3ji2_li1l1{
Botosani
care pot fi :?bi,liTlcajegoriilor_de
vandute inb-a art. r23.,aljn. (3i qi
r+l ar"
aprobarea procedurilor de solulionare a cererilor
de cu-oiru.".
Proiect de hotdrdre pr
terenurilor din domeniul privat al municipiului Botogani gi
renegocierea termenelor
contractuale qi rezervare
Proiect de hotdrdre

i;;;;;.";;/rd0;';i

Proiect de hotdrdre privind reorganjzarea comisiei
de seleclie a firmelor
admise in Incubatorul de Afaceri ?n munici iul Botosani.
Proiect de hotdrdre

spaliilor cu.
1t::tt:."f"":l
,tlll.lea
{t1 _destinalie decdt aceea de locuin{d,
roprietatea municipiului
$i administrate de S.c. Locativa
S.A.

Proiect de hotdrAre privind desernn"area rcpr ezentantului
C ons il iului local Botogani in
Adunarea Generald a Asociafiei de D ezv oltar e Intercomunitard
,,ECO PROCES''
Proiect de hotdrAre privind
Adunarea Generald a Asociatilor A.D.I ,,AeUA Botosani.

15.

Primar

16.

Primar

17.

Primar

ent.

rul National de Informare gi
18.

promovare

Primar

9 octombrie 2015 privind unele mdsuri
19.

Primar

20.

Primar

2l

Consilier,

contracte de concesiune.

Ovidiu

uristic gi Sportiv,, CORNI$A', - Botogani
e gi funcfionare a Parcului Regional de

Iulian
Portariuc
22.

Primar

23.

Primar

24.

Primar

de

valoare de 12.000.000 lei

90 D (fost str. Pacea 90 C
construire locuint[ P+M "

25.

Primar

26.

Primar

27.

-

entaJiei P.U.D.

CF nr 58886

-

aleea Marcel Olinescu nr

) in vederea realizdni obiectivului

,,

Proiect de hot[rdre pentru apro6
entatiei P.U.D.

aleea Alexandru Grigore

- locuinfd p+M $i anexe
Ghica nr' 15 in vederea realizdrii obiectivului " construire

Primar
vederea realizdrii obiectivului

28.

Primar

29.

Primar

30.

Primar

" extindere locuintd

parter cu centuald termicd la falada

a demisol la fa[adaprincipald,,
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea doc
2, sc. C, ap. 2 in vederea concesiondrii prin incredinfare directd a terenului ?n suprafald
de 8,40 mp, necesar realizdrii obiectivului " extindeie apartament la falada posterioard
cu destinatia de locuinfd.
Proiect de hotdrdre pentru aprobarca d
ap' 2in vederea concesiondrii prin incredinfare directd a terenului in suprafald de
8,55
mp, necesar rcalizdtii obiectivului " extinderc apartament la falada posterioard cu
destinatia de locuintd - intrare in legalitate ,,
Proiect de hotdrAre pentru modifica."a
documentaliei P.U.D. - str. Iuliu Maniu nr. 2I in vederea realizdiii obieciivului ,,
construire bucdtdrie de vard
- concesiune teren " - pentru stabilirea redeventei
concesiunii " .

Flutur

