
R()MANIA
JUDEI.UL BOTOSANI

ivruNrcrpruL Borbsarur
C,,\BIi\ ET PRIMAR

privind
in

D, ISI,oZITIE
convocarea co'siriurui Locar ar M'nicipiurui JBotoqani,qedinfa rletndstii pentru data de 31 martie 2t01(i

PRIMARUL MUNICIPIULUI B OTO$AI\II,

inbaza dispoziliiror art.39 arin.(2) qi i3) clin Legea 21512001" r.epubiicata,
in temejul art'68 alin'(1) din Le1;ea aclministraliei publice locale nt:.21512001.

republicatir in Monitomi ollcial al Romriniei, Pa'tea r, n.123 din 2rl februarie 2ct07, ctr
modificdrile r;i cornpletdrile ulterioare.

DISPUNE:

Arf' I clonvocarea consiliului Local al Mr.rnicipiului Botoqani, in gedinla cle trnclatit
pentru datade 31 maltie 2016,ora 1l,OrJ in salade gedinfe din sediul primdriei

Proiectul ordi'ii de zi este prevdzut in anexa Iaprezentadisprzitie.

Art. 2 Siecretarul muni,tipiulu1 Botogani,
Consiliului Local, va duce Ia indepli;nire preveclerile

Primar,
Ovidiu Iulian rta

Botogani, 29 mar
Nr. 902

prin intermecliul Aparatului permanenl

prezentei dispozilii.

Avizat penfru tegalitate,
Secretar, Ioan Apostu

al
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ROMA IA
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ANEXA LA DISPOZTIA NR. DIN 29 MAR.TIE 2016

II DE

pentru qedinfa de indatl a Consiliulu Localdindata de 31 rnartie20l6

PRI
Ovidiu Iu Portariuc

AnAnn - PRoBLEME SUPUsEDEZBATERII

Proiect de hotdrdre privind recti
ru anul 2016

rea bugetului local al municipiului Botogani

Proiect de hotdrdre privind
imprumut intern in valoare maxi

rarea procedurilor pentru contractarea unui
de 12 milioane lei.

Proiect de hotdrdre pentru modi
nr.202 din 08 iulie 2015, a$a cum
2015 - privind aprobarea con
16.165.398lei, in conformitate cu
nr.2/20L5 pentru modificarea gi
mdsuri.

gi completarea Hotdrdrii Consiliului Local
fost modificatd.pinH.C.L. nr.229 din20 august
lrii unui imprumut in valoare de maximum
revederile Ordonanfei de urgen{d a Guvernului
npletarea unor acte normative, precum gi alte

Proiect de hotdrdre orivind
Centrelor de Studii Eu

aiea avizului pentru infiinlarea Conso(iului
cel Mare si Sfdnt"

Proiect de hotdrdre privind
Piaja Revolutiei nr.l gi CS REAL
organizdrii in comun a Campio
Open Edifia a -V- a

asocierii intre Municipiul Botogani cu sediul in
IAEKWONDO Botogani in vederea finanldrii qi
lui Nalional pentru Copii gi Cadeli ;i Botogani

robarea procesului verbal al i Consiliului Local din 17 decembrie 2015
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