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PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  11 mai 2021 

 

 

 

 

NR. 

CRT

. 

 

INIŢIATO

R 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

Comisii 

de 

speciali 

tate 

Cvoru

m 

1.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 

2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu 

şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" (cheltuieli 

eligibile și neeligibile) 

1,5 12 

2.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 

2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu 

şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" 

1, 5 12 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 

martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțării 

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 

activități nonprofit de interes local 

1, 5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 

iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a 

programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a 

educației fizice și  sportului și Ordinului MTS nr. 

664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a 

proiectelor și programelor sportive 

1, 5 12 

5.  Primar 

RETRAS 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării 

Cinematografului Unirea (constructie si teren) din 

domeniul privat al statului si administrarea RADEF 

RomaniaFilm in domeniul public al Municipiului 

Botosani și administrarea Consiliului local al 

Municipiului Botosani 

1, 3, 5 16 



 

 

 

 

6.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru transmiterea în 

administrarea D.S.P.S.A. Botosani a obiectivului de 

investitii Statie Pompare ape uzate pentru Parcul de 

agrement turistic si sportiv Cornisa - Racord Canalizare 

1, 3, 5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind 

aprobarea proceselor verbale de predare primire a 

bunurilor ce au făcut obiectul contractelor  de delegare a 

gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor 

aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv  a 

gestiunii Serviciului public de administrare a pieṭelor ṣi 

târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora in 

administrarea Serviciului Public de  Administrare a 

Pietelor, Oborului si Cimitirelor 

1, 3, 5 16 

8.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 321/2020 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile  de 

administraţie ale  unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Botosani 

4,5 12 

9.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2020  privind 

numirea în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a 

reprezentanţilor administraţiei publice locale 

4,5 12 

10.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al  S.C. Modern Calor S.A. Botoșani 

1, 5 12 

11.   Proiect de răspuns la plângerile prealabile formulate de 

d-nii Poclid Adrian și Hrițcu Cristian formulate în 

temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care se solicită 

continuarea procedurii de numire a membrilor în 

Consiliul de Administrație al S.C. ”Eltrans” S.A. 

Botoșani 

 12 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

Comisii 

de 

speciali 

tate 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinței gratuite a 

curṭii ṣi unor camere din  Grupul Ṣcolar Petru Rareṣ 

Botoṣani de către Casa de producṭie Papillon Film în 

vederea realizării unui film artistic 

 

 

1, 3,5 12 


