
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

PRIMAR

COMPLETAREA
PROIECTULUI ORDINII DE ZI

pentru şed inţa ordinară II Cons iliulu i Local din data de 29 noiembrie 2019

NR. INI ŢIATOR T ITLU L PROI ECTUL UI DE 1I0TĂRĂRE Comisii
CRT .

1. Proi ect de hotărâre pentru punerea la dispoziţia op erat orului S.C. 1,3,5
Primar URBAN SERV S.A a unui număr de 1000 europubele col ectare deşeu

menaj er de capacitate 120 litri ca bunuri de retur, în vederea predării

cetăţen i lor care locuiesc la case
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului " Back to Our 1,3,4,5

Primar Co mmon Roots" ("Întoarccre la rădă cinile noastre co mune"),M IS-
ETC 2S0FTI2. I .l 133 ş i a cheltuielilor legate de acest proiect

3. Proiect de hotărâre privind acordul Co nsiliului Local pentru 1, 3, 5
Primar construi rea pe linia de hotar, a unui service auto ş i depoz it anv elope pe

terenul proprietatea domnului Hutanu Ciprian -Vasilic ă

4. Pro iect de hotărâre pentru aprobarea colaborări i cu Direcţia pe ntru 1, 3, 4, 5
Primar Agricultură Judeţean ă Botoşani pentru înfi inţarea Ş I funcţionarea

"Târgului de Crăc i un" , precum ş i ap robarea Regulamentului pentru
organizarea "Târgului de Crăc iun" pe raza municipiului Botoşan i

5. Vicep rima r, Proiect de hotărâre pentru apro barea documentaţiei " Plan Urbanistic 2,5
M.M urariu de Detaliu - str. ţ Decembrie nr . 4 A" în vede rea realizării,

obiectivului " amplasare modul metalic cu destinaţia prestări servicii
(agenţie de turi sm , act e aut o, asi gurări , vânzări bil ete, diverse) ".

6. Proiect de hotărâre privind rez ilierea co ntractului de prestări i 1,3,5
Primar serviciului de transport loc al de călători cu autobuze în mu nicipiul

Botoşani nr.15 884/01 .09 .2009, pentru delegarca serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate efectua te cu
autob uze , prin acordul părţilor semnatare.

7. Informare cu pri vire la stadi ul actua l a procedurii de atribuire a
Contractului de salubriz are a municipiului Botoşani pentru activi tăţi l e

de măturat, spălat, deszăpezit ş i co mbatere po lei pe căile publice.
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