ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
MUNTCTPTUL BOTO$ANI
PRIMAR
ANEXA t,A DrSpozITtA NR.746 DIN 2l jtuNIE 2017

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru gedinta ordinari a consiliului Local din data de 29 iunie 2017
INITIATO

NR.
CRT,

R

TITLUL PROIECTIJLUI Og HOTANARE

.

PROBLEMI' SUPUSE DT]ZBATERII

Prezentarea interpeldrilor de cdtre consilierii locali

2.
J.

Primar
4.

Primar

5.

Primar

6.

Primar

1

Primar

CVIDRIUM

.ai

r"Lr1i"-ipirilri Botc,s.dni
Aprobarea procesului verbal al gedinJei consilirrhri Loc"l di" d"t" dill m;
2017
Proiect de hotdrdre privind atribuirea contractului de d.l"g,a* a g*stiunii
"concesionarea serviciului public de coler:tare gi transport a degeurilor
municipale solide in.jude{ul l}otogani,,
-Zona lV BotoszLni
Proiect de hotdrdre privind aprobarea planulri cle Vobitit"t. Urb""6 Dr.abil;
in Municipiul Bqtogani
Proiect de hotdr6re privind rectificarea uuget,,rur tocat p"
201 7

""rl

Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
condiliilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmdrirea si recepJia
lucrbrilor de irrterven{ie la re(elefe edilitare de urilitdtri publice pe raza
municipiului Boto$ani
Proiect de hotardre pentru modificarea Hotararii Consilirrhti Local nl1 I l5 di;
3l mai 2010 privind aprobarea noilor tarife dr: inchiriere a serviciilor prestate
de Direclia Servicii Publice, Sport gi Agrroment, in zona de agrement
constituitd pe structura lacului din parcul "Vlihai Eminescu" din municipiurl

l2:"

t2
12

t2

\2

BotosanLi
8.

Primar

9.

Vrceprimar
C.l.Andrei

l0 Primar

il

Primar

12

Primar

Proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifektr dt inchiriere a terenurilor de
mini fol.bal gi tenis, a patinoarului, a amfiteatrulu si a peretului de es,calad6
din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a parcu ui Regional de Agremenl.,

Turistic $i Sportiv Corni$a din municipiul Botogan
Proiect de hotdr6re pentru rnodificarea gi completarear Regulamentului de
organizare gi funclionare a Serviciului public de administrare a fondului
locativ gi spatiilor cu altd destinaJie decdt aceea de locuint6. aflate in
proprietratea Municipiului Botogan i
Proiect rJe hotdr6re privind inventarierea sisternulukle srprar%tlere vi,leo ai
municipiului, in domeniul public al UA1- Botogani $i transmiterea in
administrare cdtre DirecJia de Servicii publice Sport 5i Agrement.

Proiect de hotirare privind atribuirea unor terenuri di" p.p.i.t"t",;
municipiului Botogani in proprietatea persoanelor beneficiare a Leg;ii nr.
341/200'4, care au dobdndit titlul de ,,Luptdtor pentru Victoria Rer,oluliei din
Decembrie 1989 Luptator Remarcat prin fapte deosebite/Luptdtor

12

l5

l5

relinut/L,uptdtor rdqit"

Proiect de hotardre privind constituirea cornisiilor pentru moOin"..."
inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al municipiului

Botoqani

l5

l3 Primar
14

Primar

l5 Primar
l6 Primar
17 Viceprimar,
M. Murariu

l8

Viceprimar,
M. Murariu

t9

Vrceprimar,
M. Murariu

20

Viceprimar,
M. Murariu

21

Viceprimar,
M. Murariu

22

Viceprimar,
M. Murariu

LJ

Viceprimar,
M. Murariu

24

Viceprimar,
M. Muranu

25

Primar

Proiect de hotdr6re privind aprobarea demandrii de principiu, a procedurilor
de v6nzare a unui teren apa(indnd domeniului privat al rnunicipiului.
Proiect de hotdr6re privind aprobarea vlrnzdrii unor terenuri aparlinana
domeniului privat al municipiului Botoqani, amplasate ?;n str. Calea Nafionald
nr. 47, bl. 12 gi str. impdrat Traian nr. 8
Proiect de hotdrdre privind prelungirea unor c(lntracte de concesiune.

Proiect de hotardre privind completarea in'ventarului bunurilor aparlindnd
domeniului privat al municipiului.
Proiect de hotdrAre pentru aprobarea documentafiei " P.[J.D. - str. Cisnnea nr.
33 B" in vederea realizarii obiectivului " construire locuinld parter qi
implejnruire teren "
Proiect de hotrrAre pentru aprobarea documentaliei " P.|J.D. - str. Etemitatii
nr.3l ( fost Drumul Tatarilor nr.47) " in'vederea realizdrii obiecti'vului "
construire locuinld P + M si garai "
Proiect de hotirAre pentru aprobarea documentatiei " P.LJ.D. - str. crinilor
nr. 48 " in vederea realizdrii obiectivului " construire locuintd P + I E "
Proiect de hot[rAre pentru aprobarea documentatiei " P.U.D. - str. Tulbureni
nr. lE" in vederea realizdrii obiectivului " construire locuinti D + P -r M si
imprejmuire teren "
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea documentatiei " P.U.D. - str. Calea
Nationala nr. lH " in vederea realizdrii obiectivului " construire hala de
productie - sectie de confectii textile "
Proiect de hotdrr rue pentru aprobarea documentaliei "P.U.D. str.
Independentei nr. 5, bl. E5, sc. B, parter, ap. I " in'vederea concesionirii
prin incredintare d rect[ a terenului in suprafaLta de 8,68 mp necesar realizirii
obiectivului " ex indere apartament cu destinatia de locuinta la fatada
principala a bloculr ti de locuinte "
Proiect de hotirdre pentru aprobarea documentatiei " P.]U.D. - str. Elilberarii
nr. I , bl. J3, sc, B, parter ,ap.4 " in vederea concesiondrii prin increclintare
directi a terenului in suprafata de 9,00 mp necesar realizdrii obiecrtivului
"extindere apartament cu destinatia de locuint:i "
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea docurnentatiei '"P.U.D - str. Parcul
Tineretului intersectie Aleea Zimbrului" in vederea reetlizdrii obiectivului "
construire spatiu comercial si birouri P + I E '"
Proiect de hotdrdre privind relegerea preqedintelui de gedin{d al Consiliului
Local al Municipiului Botogani pentru lunile iulie - august 2017

PRIMAR,
ClStilin Mugurel Flutur

l5
l5

l5
t5

t2
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t5
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NOTA ANEXA

LA PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru gedin!;a ordinarl a Consiliului Local din data de 29 iunie 2017

INITIATOR

NR. CRT

1

2

Primar

Primar

Trrr-ut- pROTECTULUI oe HorAnAnE - pRoBLEME supusE DEZBATERIT

Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local in calitate de observator la concursul
organtzat pentru ocuparea funcfiilor vracante de
director/director adjunct ale unitStrilor de invdt[mdnt
preuniversitar de stat din municipiul Botosani
Proiect de hotirdre privind modificarea unei poz:itii din lista
bunurilor apa(indnd d<lmeniului public,

PRIMAR,

Citilin

Mugurel Flutur

ISVORUM

MS

t5

