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DISPOZTTTE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoqanio
in gedin{a ordinari, in data de 29 ianuarie 2015

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,
in baza dispoziliilor art.39 alin. (1) din Legea 2I5l200I republicatd,

in temeiul art. 68 alin. (1) din Legea administraliei publice locale rt.21512001 republicatd
in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

DISPUNE:

Art.
data

I

convocarea consiliului Local al Municipiului Botoqani, in gedinld ordinard, in

de 29 ianuarie 2015, orele 11,00 insalade pedinte din sediul primdriei.
Proiectul ordinii de zi este prevdzut in anexa la prezenta dispozilie.

Art. 2

Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparatului permanent

Consiliului Local, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Ovidiu

Avizat pentru legalitate,
Secretar, Ioan Apostu
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MUNICIPIUL BOTOSANI
PRIMAR
ANDXA LA DISPOZITIA NIt. I60 DIN 22.0I.20I5

PROIECTULORDINII DE ZI
pentru qedinta ordinari a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2015
NR.
CRT.

lNITIATOR

TITLUL PRoIECTULUI DE HOTARARE

-

PROBLEME SUPUSE DEZBATERII

1

Prezentarea interpeldrilor de cdtre consilierii locali ai municipiului Botogani.

2.

Aprobarea proceselor verbale ale gedinjelor Consiliului Local din data de 22 $i 29

3.

Primar

decembrie 2014.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetelor de venituri

4.

Primar

ti cheltuieli pentru anul 2015
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A.9i S.C. Modern Calor
S.A.

Proiect de hotdrdre privind stabilirea tarifelor pentru transpoftul public urban de cdldtori
fi practicate de S.C. ,.ELTRANS" S.A.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe clddiri qi
a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru persoanele ce au in intrelinere un elev sau
student care a oblinut premiul I, II sau III Ia faza na\ionald sau internalionald a unei
olimoiade.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clddiri
datorat bugetului local al Municipiului Botoqani, pe anul 2015, de cdtre copil orfan de
ambii pdrinli, Muraru Iuliana.
Proiect de hotdrire privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clddiri
datorat bugetului local al Municipiului Botogani, pe anul 2015, pentru doud persoane care
indeplinesc condiliile prevdzule la art.3 din anexa nr.7 la H.C.L. nr.371129.12.2014.
Proiect de hotdrAre privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe clidiri gi
a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru persoanele cu contract de voluntariat pentru
situalii de urgen!6, care au depus cereri de scutire.
Proiect de hotlrAre privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clddiri, pe
anul 201 5, pentru o persoand frzicd ce are in intrelinere un copil cu handicap accentuat
pentru care este pus in aplicare un program de recuperare.
Proiect de hotdrAre privind egalonarea la platd a impozitelor, taxelor gi a altor obligalii
datorate bugetului local al Municipiului Botogani de cdtre SC UVERTURA CITY MALL
SRL BOTOSANI qi egalondrii la platd a majordrilor de intarziere de orice fel, cu exceplia
majoririlor de intArziere calculate pe perioada de eqalonare
Proiect de hotir6re privind aprobarea achiziliondrii a 50 seturi ( 4 volume/set) Nicolae
Iorga -,,Discursuri Parlamentare"
Proiect de hotdrAre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic de Cooperalie din
municioiul Botosani .
Proiect de hotdrAre privind aprobarea organigramei, statului de funclii qi Regulamentului
de Organizare gi Funclionare ale Teatrului pentru copii gi tineret ,,Vasilache"Boto$ani, pe
anul 2015.
cu tramvaiul in municipiul Botosani, ce vor

5.

Primar

6.

Primar

7.

Primar

8.

Primar

9.

Primar

10.

Primar

11

Primar

12.

Primar

13.

Primar

14.

Primar

Proiect de hotirAre privind aprobarea organigramei
Locale a Municipiului Botogani, pe anul 2015.

qi

statului de funclii ale Politiei

15.

.

ei

Primar

Servicii Publice, Sport $i Agrement.
16.

Primar

t7.

Primar

9i

statului de funclii ale Direcliei

statului de funclii ale apatatului
de specialitate al Priniarului Municipiului Boto$ani si Serviciului Public comunitar Local
oentru Evidenta Persoanelor Botosani pe anul 2015
de funclii ale centrului Nalional de

mei 9i

@lui

Informare qi Promovare Turistica Boto$4

18.

Primar

@e!eleigco1aredinmunicipiulBotoganipentruanu]
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19.

Primar

20.
21.

Primar
Primar

22.

Primar

listei cu firmele ce urmeazd a

@obarea

fi

admise in

Incubatorul de Afaceri Botoqani.
Proiect de hotdr6re privind prelungi@
de inchiriere a unor spalii din incinta

@ractelor
Punctelor Termice.

arului bunurilor aparlindnd domeniului

privat al municipiului.
zJ.

Primar

24.

Primar

t<

Primar

*zo-

Primar

27.

Primar

bunurilor aparlindnd domeniului

@nventarului

public al municipiului.
P.oiect de hotdrare privind suplimentarea suprafelei concesionate de S.C. MOLECULAR
IMAGING S.R.L din incintu spital
Protect de hotA.a.e prlvind concesionarea prin licitalie a unui teren cu destinaliaplatfotme teren tenis.
intre terenul proprietatea S.C. Cosmetica
@ului
Ema S.R.L., situat in zona A.N.L. Cigmea $i terenul proprietate privatd a municipiului,
situat in str. Grivitei nr. 5 Botosani.

28.

Primar

29.

Viceprimar
M. Buliga

30.

Viceprimar

3i.

Viceprimar
M. Buliga

Local al municipiului
drdrii Consiliului

Botosani nr. 183 din 26 iunie 2013.
proi""t ae hotdrdre pentru modificarea Hotdrarii Consiliului Local al municrplulur
Botoqani nr.61 din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv,
precum gi a statutului AsoctATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMLTNITARA ,,ZONA METROPOLITANA
BOTOSANI"

M. Buliga

Proiect de hotatarc privind aprobarea documentaliei "P.UD. - str' A'S. Puqkin nr' 13" ?n
vederea realizdrii obiectivului 'construi.e lo*inF S
- extravilan - zona Tulbureni
-i""t o" nota.*" p"trt* aprobarea documentaliei "P.UD.anexd
a exploataliilor agricole
|nr. 29) " in vederea realiz rii obiectiwlui "construire
D+P, frnar, $opron pt. utilaie agricole gi
P.i""t d" hot[r€r" p""tru aprobarea documentaliei "P.UD. - str. I.L. Caragiale nr. 20" in
vederea realizbrii obiectivului "construire locuinlS D+P 9i imprejmuire teren"'

imprei4

Diverse.

Ovidiu
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