ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
CABINET PRIMAR

DISPOZITIE

privind convocarea consiliului Local aI Municipiurui Botogani,
in qedinfa de indatl pentru data de 3l mai20l6

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTO $ANI,
inbaza dispoziliilor art.39 alin(2) gi (3) din Legea215l200I,republicatd,

in

temeiul art.68 alin.(1) din Legea administra{iei publice locale nr.2l5l200I,
republicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, m.123 din 20 februarie 2007. cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.

1 Convocarea

pentru data de 31

Consiliului Local al Municipiului Botogani, in gedinld de indatd

mai 2016,

ora 14,30 in sala de gedinfe din sediul Primdriei.

Proiectul ordinii de zi este prevdzutin anexa raprezentadispozifie.

Art.

2

Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparatului permanent

consiliului Local, va duce la lndeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Botoqani, 30
Nr. 1134

Avtzat pentru legalitate,
Secretar,Ioan Apostu

ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
PRIMAR
ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1134 DIN 30 MAI

2016

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru gedin{a de indati a consiliului Local din data de 31
mai20l6

TITLUL PROIECTULUI NN TTOTANANE - PROBLEME SUPUSE DEZBATERII

Proiect de hotdrdre pentru apro
a bugetului instituJiilor publice finanlate integral sau partrial din venit;i
proprii, a bugetului institutriilor publice finanlate integral ^dirrvenituri proprii,
a veniturilor qi cheltuielilor eviden{iate in afarubugetului local
9i a bugetului
creditelor interne pe anul 2015,
de hotdrdre privind rcpartizarea unui spaliu comercial sau a unei
de teren domnului Apatiei Ioan.
Proiect de hotdrdre privind o
Copilului - 2016"

PRIMAR,
Ovidiu Iulian Portariuc

RoMANra
JUDETUL BOTO$ANI
MUNICIPIUL BOTO$ANI
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Nr.

14102 din 30,05.2016

AVIZAT,
OVIDIU IULI

Referat

privind necesitatea convocirii Consiliului Local

in qedin(i de indati

Conform art. 57 din Legea nr. 27312006 privind finanJele publice locale, cu modificarile gi
completdrile ulterioare, s-a intocmit contul anual de executie a bugetului local al municipiului,
bugetului instituliilor publice qi activitalilor finanfate integral sau parliaf din bugetele locale, bugetului
imprumuturilor interne ;i a imprumuturilor externe contractate de unitatea adminstrativ teritoriald.
pentru anul 20 I 5,
Termenul de prezentare gi supunere spre aprobare autoritdlii deliberative este 3l mai 2016 gi, ca
urmare, solicitdm convocarea Consiliului Local al municipiului Botogani in sedinld "de indatd"
Ei
supunerea spre aprobare a contului de executie pe anul 2015,

Director econ
Geanina Bul

