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                                           DISPOZIȚIA NR. 481 DIN 30.04.2020 

 

 

 

     PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de  04.05.2020 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

Comisii de 

speciali 

tate 

Cvorum 

1.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

al Consiliului Local  pentru lunile mai - iunie 2020. 

5 MS 

2.  

Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 

63573” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință, 

anexă gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 12 

3.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Drumul Tătarilor nr. 100, 

CF/NC 64411” în vederea realizării obiectivului „ construire 

locuință P+M” 

2,5 12 

4.  

Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 

61579” în vederea realizării obiectivului „construire 

spălătorie auto” 

2,5 12 

5.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 

59812” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

P+M” 

2,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea prestării activităților de 

măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din 

cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului 

Botoșani, pe perioada stării de urgență 

1,3,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizareși funcționare al serviciului public de salubrizare 

din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea 

modalității de delegare a gestiunii  serviciului public de 

salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de 

măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 

1,3,5 12 



 

curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico-ecomici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de 

modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala 

Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

finanțat prin PNDL II 

1,5 12 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor 

tehnico-ecomici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de 

modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru 

cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” finanțat prin 

PNDL II 

1,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract 

de închiriere 

1,3,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre  privind acceptarea unor donatii din partea 

numiṭilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu ṣi 

Necolau Valentina 

1,3,5 16 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Principiu 

privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul 

Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a 

proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. 

Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, 

O.S. 6.3. 

1,3,5 12 

13.   Informare cu privire la măsura de amânare a plății ratelor de 

capital până la data de 31.12.2020 

  

14.   Prezentarea raportului de activitate de către administratorul 

special al SC Conterm - Construct SA Botoșani 

  

15.  

Primar 

Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării 

Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit 

de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 

2016-2020, precum și stabilirea modului de administrare a 

societății 

1,5 12 


