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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 476 DIN 10.06.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 15.06.2022 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar 

 

 

Proiect de hotărâre pentru alocarea din bugetul local al UAT 

Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru susținerea 

unității de învățământ Școala Gimnazială ”Elena Rareș” 

Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – 

paradisul verde de la școală”, finanțat de către Fundația 

Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte „Fondul pentru 

un viitor mai bun în comunități”  

1,4,5 12 

2.  Primar 

 

 

Proiect de hotărâre pentru suplimentarea contribuției proprii 

aferente proiectului „Eminescu - One Culture - One Route în 

Botosani- Bălti CrossBorder Area” (“Eminescu - o cultură – o 

rută în zona transfrontalieră Botoșani- Bălți”), număr de referință 

1HARD/2.1./60 

1,4,5 12 

3.  Primar 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului  „Amenajări ale 

spațiului urban degradat al comunității  defavorizate – 

Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-comunitare, 

respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect 

1,4,5 12 

4.  Primar 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Înființarea a 

minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și 

reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul 

SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, cod 

MySMIS 2014+ 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,4,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind 

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea regenerării fizice, 

economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare 

zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani, 

precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

acestuia 

1,4,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani nr. 285 din 30 august 2022 

privind aprobarea proiectului „Amenajare spațiu de relaxare 

scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect 

1,4,5 12 

7.  Primar  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din partea 

S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. 

1,3,5 16 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a 

1,3,5 16 



 

unui teren situat în Calea Naţională, nr. 36, parte din terenul 

înscris în CF nr. 68797 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei aferente 

Sălii Polivalente “ Elisabeta Lipă” în favoarea Asociatiei Club 

Sportiv Ardex Botosani pentru organizarea „Turneul Angelica 

Rozneanu”, Editia  

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare 

privind reorganizarea unor servicii publice de interes local 

1,3,5 12 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea avizării 

proiectului ”Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern 

Calor SA Botoșani” 

5 12 


