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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR.  802  DIN  15.09.2021 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  20  septembrie  2021 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din 14.05.2020 

privind înființarea Serviciului public pentru 

administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

2.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

oportunitate privind  delegarea prin concesionare a 

gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul 

Botoșani, Caietului de sarcini de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din 

municipiul Botoșani, contractului de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din 

municipiul Botoșani și prelungirea contractului de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 

public actual până la finalizarea procedurii de stabilire 

a noului concesionar și semnarea contractului cu 

acesta 

1,3,5 12 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a 

unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani  

1,5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

conținând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” 

S.A 

1,5 12 

5.  Primar 

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2017 privind 

aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru 

pajiştile permanente din municipiul Botoşani 

1,2,5 12 

6.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 

din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul 

Botoșani”, cod SMIS 150539, și a cheltuielilor legate 

de acest proiect 

1,2,5 12 

7.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de 

investiții finanțate prin PNDL II  

1,2,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

8.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului 

cu Studioul TVR Iași, în cadrul emisiunii “Caravana 

TVR 3” 

4,5 12 

9.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea 

reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea 

numirii administratorilor provizorii la S.C. Eltrans 

S.A. Botoșani 

1,3,5 12 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

 

Comisii 

 

Cvorum 

1. Primar Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații 1,3,5 16 

2. Primar Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea cheltuielilor 

neeligibile și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea 

proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 

unități de învățământ – Grădinița nr. 8, municipiul Botoșani” 

prin Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

1,3,5 12 

3. Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării de arondare 

a creșei municipale la o unitate de învățământ preșcolar cu 

program prelungit  din municipiul Botoșani  

1,4,5 12 


