
 

 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR.  1123  DIN  22.12.2021 

 

 

CVORUM  LA PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  29 decembrie 2021 

 

 

 

NR. 

CR

T 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE   

Comisii Cvorum 

1.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 122/28.04.2021 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Botoșani  începând cu  anul 2022 

   1, 2, 3, 4, 5 12 

2. Primar 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale 

de salubrizare SIMD în municipiul Botoșani pentru 

anul 2022 

1,5 12 

3. Primar 

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de 

acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei 

cote de 75% din majorările  de întârziere aferente 

obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local 

al Municipiului Botoșani de către  persoanele fizice   

1,4,5 12 

4. Primar 

 

Proiect de hotărâre privind 

modificarea Programului de investiții publice pe 

grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021 

1,5 12 

5. Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei  

școlare din Municipiul Botoşani, pentru anul școlar 

2022 – 2023 

4,5 12 

6. Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 7 din 

Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 10.03.2008 

privind „Aprobarea numărului maxim de 

autorizații taxi și copii conforme, precum și 

autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și 

controlul efectuării serviciilor de transport în regim 

de taxi sau de transport în regim de închiriere și a 

activității de dispecerat taxi” 

1,3,5 12 

7. Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii 

Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, 

Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani 

1,4,5 12 

8. Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea ṣi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoṣani nr. 136 din 14.05.2020 

privind aprobarea Contractului pentru atribuirea 

serviciului public de salubrizare din municipiul 

1,3,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA  PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  29 decembrie 2021 

 

 

 

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 

în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, 

pentru durata de 5 ani, Caietului de sarcini pentru 

atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi 

practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. 

Botoșani 

9. Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

amenajamentului pastoral, valabil pentru pajiştile 

permanente proprietatea privată a personelor fizice 

ṣi juridice situate pe raza Unităṭii Administrativ 

Teritoriale Municipiul Botoşani 

1,5 12 

10. Primar 

 

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri 

aparținând domeniului privat de interes local al 

Municipiului Botoșani a unor imobile 

1,3,5 16 

11. Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al municipiului Botoșani 

1, 2, 3, 4, 5 12 

12. Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al municipiului 

Botoșani pentru lunile ianuarie și februarie  2022 

5 MS 

13.  Prezentarea adresei nr. 10023/2021 a SC Modern 

Calor SA privind situația la data de 30.11.2021 a 

realizării indicatorilor financiari stabiliți prin 

contractul de mandat al directorilor și a 

indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2021 

(anexa 1, 2) 

  

 

NR. 

CRT 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE   

Comisii Cvorum 

1 Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul de investiții „Execuție amenajare 

spațiu pentru montare computer tomograf – Spitalul de 

Pneumoftiziologie 

   1,5    12 

2  Prezentarea adresei nr. 10022/2021 a S.C. Locativa S.A. privind 

gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari 

realizați la data de 30.11.2021 

     


