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DISPOZITIE

privind c:onvocarea consiliului Locar al Municipiului Botogani,
in gedinfa ordinari, in data de 3l iuli; 2017

PRIMARUL MIJNICIPIULUI BOTO$ANI,
inbaza dispoziliilor art.39 arin. (r) din Legea 21512001republicatd,
in temeiulart. 68 alin. (l) din Legea administralieipublice locale nr.2l5l200l
republicatii
in Monitorul Oficial al Romdniei, Parteie I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modiificdrile;ii
completdrile

u

lterioare,

DISPUNE:

Art.l
de 3l

Convocarea Consiliului Local arl Municipiului Botogani, in gedin{d ordinarl, in
iulie 2017, ora 10,00 in sala de gedinle din sediul primdriei.

dati,r

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

Art.2 Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparatului perrnanent al
consiliului [,ocal, va dur;e Ia indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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Avizat pentru legalitate,
Secretan
Oana Gina,Sdlgescu
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PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru gedin{a ordinarl a Consiliului Local din data de 31 iulie 2017

INITIATOR

NR.
CRT.

TrrLLrL pRoTECTULUT

on uorARAne -

pRoBLEME supusE DEZBATErUI

Prezentarea interpeldrilor de cdtre consilierii locali ai municipiurluLi Botoga:ni
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Aprobarea proceselor verbale ale gedinfelor Consiliului Locall <lin 29.06.201'l Ei
t0.07.2017
Proiect de hotdrdre privind completarea Regulamentului de Organizare gi
Funcfionare al Direcliei Servicii Publice, Sport qi Agrement prevdzut in anexa nr.
1 la HC:L nr.6312017.
Proiect de hotdr6re privind privind aprobarea procedurii de acorclare a inlesnirii la
platd sub forma scutirii unei cote de 75o/o din majordrile de intdrziere datorate
bugetului local al Municipiului Botosani de cdtre persoanele frzice.
Proiect de hotirdre privind modificarea Regulamentului ile organrzare gi
functionare al Consiliulr.ri Local al Municipiului Botosani.
Proiect de hot[rAre priivind stabilirea salariilor de bazd aferrernte funcfiilor din
cadrul familiei ocupa!ionale ,,administra!ie" utilizate in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Botoqani gi serviciilor putrlice din
subordinea Consiliului local al municipiului Botogani.
Proiect de hotirdre privind aprobarea Organigramei si Statului de Fr.rnclii ale
Teatrului pentru copii si tineret,,Vasilache"Botogani.
Proiect de hotirdre privind aprobarea Statului de Functii al 'featrulur ,,Mihai
Eminescu" Botogani.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului local al murricipiului
Botosani si a busetuluiL creditelor inteme la data de 30.06.2011/
Proiect de hotdr6re priviLnd rectificarea bugetului local pe anul2(117.
Proiect de hotdrAre privind completarea inventarului burnurilor apa4indnd
domeniului privat al mu.nicipiului.
Proiect de hotdrAre prirzind atribuirea unor terenuri din proprietatea municipiului
Botogarri in proprietatea persoanelor beneficiare a Legii nr. 34112004, republir;atd
cu mo<lificarile qi cornpletdrile ulterioare care au dobAndit titlul cle .,Luptritor
pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptdtor FLemarcat prin ftrpte
deosebi.telluptdtor retinut/Luptdtor rdnit".
Proiect de hotdrdre privrind prelungirea unor contracte de conceslune.
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Viceprimar,
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Proiect de hotir6re pri',,ind pentru aprobarea documentatiei "P.lJ.D. - str Calea
NationalS nr. 46, sc D, p, ap 3" qi aprobarea concesiondrii prin incredinlare
directd a terenului in r;uprafald de 5,82 mp. in vederea realizdrii obiectivului
"acces din exterior Ei schimbare destinalie din apartament in birou cadastral".
Proiect de hotdrdre privind pentru aprobarea documentatie:i "P.U.lD. str
Indepe.ndenlei nr. 5 l I" gi aprobarea concesiondrii prin inr;rr3dln1u.e directd a
terenului in suprafat[ drl 30,00 mp. in vederea realizdrii obiectivului "rea.menajare
spa{ii r;omerciale, schimbare destinalie din birouri in locuinele, etajare imobil
P+2E;i concesionare 30,00 mp teren pentru parcaie".
Proiect de hotdrAre privind pentru aprobarea documentatiei "P'"LI.D. -- str. Rediu
nr. 6 A" in vederea realizdrii obiectivului "construire locuintd P".

Proiect de hotdrdre privind pentru aprobarea documentat r-'i "P.[J.D Tulbur,eni nr. 122" in vederea r ealizdrii obiectivului "constru re locuin!6 P".
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