ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CABINET PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
în şedinţă extraordinară, în data de 01.08.2016

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
în baza

dispoziţiilor

art. 39 alin. (2)

nr.2l5/200 1, republicată, cu modificările

şi

(3) din Legea

şi completările

administraţiei

publice locale

ulterioare,

în temeiul art.68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.2l5/200l,

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l23 din 20 februarie 2007, cu
completările

republicată în

modificările şi

ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului

Botoşani,

în

şedinţă extraordinară,

în

datade OI august 2016, ora 11,00 în sala de şedinţe din sediul Primăriei.
Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta

Art. 2 Secretarul municipiului

Botoşani,

dispoziţie.

pnn intermediul Aparatului permanent al

Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei

dispoziţii.

Avizat pentru legalitate,
Secretar, Ioan Apostu

Botoşani,

Nr.1421

27 iulie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
PRIMAR
ANEXA LA DISPOZITIA NR.1421 DIN 2..1- li.if../e

2016

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentru şedinţa

extraordinară a

Consiliului Local din data de 01 august 2016

INIŢIATOR

TITLUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

1.

Primar

2.

Primar

3.

Primar

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botoşani pe anul 2016.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 138 din
12 iulie 2016 privind garantarea finanţării rambursabile în sumă de
12.000.000 lei a obiectivului de investiţie "Parc regional, turistic şi de
agrement Comişa", ce urmează a fi contractată cu CEC Bank SA, cu
venituri ale bugetului local.
Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru trecerea unui
imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Botosani

NR.
CRT.
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Nr. 18288 din 27.07.2016

AVIZAT,

:~ţ

CĂT ĂLl~ UREL FLUTUR

Referat
privind necesitatea convocării Consiliului Local În

şedinţă extraordinară

Având în vedere necesitatea includerii în bugetul pe anul 2016 a sumei de 186,04 mii lei
prin Ordinul 10 14/13.07.20 16 pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii În vederea reabilitării
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţi lor conform Programului
"Terrnoficare 2006 - 2020 căldură şi confort" pentru a fi semnat contractul cu MDRAP, includerea în
bugetul fondurilor externe nerambursabile a sumei de 456,35 mii lei reprezentând prefinanţarc
lncasată În cadrul proiectului "Diversitate rnulticulturală - Pilon de dezvoltare comunitară În judeţele
Botoşani. Bistriţa - Năsăud şi Iaşi" precum şi asigurării surselor de finanţare in vederea angaj~rii
urgente a cheltuielilor cu Întocmirea documentatiilor tehnice pentru accesare fonduri externe
nerambursabile, se impune recti ficarea imediată a bugetului pe anul 2016.
Solicităm convocarea Consiliului Local al municipiului Botoşani În sedinţă extraordinară, În
vederea supunerii spre aprobare a modificărilor descrise anterior.
alocată

Administrator public.

Adriana

Zăiceanu

Director econom ic,

Geanina

B~gă

ar

