
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 121 DIN 07.02.2023 

 

 

ORDINEA  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din  data de  10.02.2023 

 

 

NR. CRT. 

 

INIŢIAT

OR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.   Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 

data de 20.12.2022 

 M.S. 

2.   Raport cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite 

în anul 2022 din cota de 2% din impozitul pe venit încasat la 

bugetul de stat pentru finanțarea instituțiilor de spectacole din 

subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, 

respectiv Teatrul ”M. Eminescu” Botoșani, Teatrul pentru 

Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani și Filarmonica 

”George Enescu” Botoșani 

  

3.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

476/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și a 

numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar 

de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 

2023,  cu modificările și completările ulterioare 

1,5 12 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, 

a unor imobile 

1,3,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniu privat în 

domeniul public al unor bunuri imobile-alei de acces 

1,3,5 16 

6.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 454 din 29/09/2022 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico economici și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare străzi Cvartal II - Municipiul Botoșani“, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 

1,3,5 12 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 576 din 22/12/2022 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico economici și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și 

modernizare str. Poșta Veche, Municipiul Botoșani“, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 

1,3,5 12 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 575 din 22/12/2022 privind aprobarea 

1,3,5 12 



 

 

COMPLETAREA ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din  data de  10.02.2023 

 

 

 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

indicatorilor tehnico economici și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și 

modernizare strada Crizantemelor – Cartier Tulbureni, 

Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și 

a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL 

nr. 531 din 18.11.2022 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A. a 

amplasamentului Colegiul Național AT Laurian – Corp A, 

str. Nicolae Iorga, nr. 19, fostă Nicolae Iorga nr. 1, 

municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor 

în vederea executării obiectivului de investiții ,,Reabilitare și 

modernizare Colegiul Național A.T. Laurian – Corp A, str. 

Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul 

Botoșani, județ Botoșani” 

1,3,5 12 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor proiectului 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din 

spatele cartierului Împărat Traian -  Municipiul Botoșani”, 

actualizate conform OUG nr. 64/2022 

1,3,5 12 

11.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 

privind aprobarea proiectului ”RO-UA Partnership for 

Climate Change Mitigation” (”Parteneriat româno-ucrainean 

pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr 

de referință 2SOFT/1.2/63 și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

 12 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru 

încetarea contractelor de finanțare ale proiectului de 

reabilitare, modernizare și extindere a transportului public de 

călători cu tramvaiul în municipiul Botoșani 

1,3,5 12 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de 

așteptări  prin care se stabilesc performanțele așteptate de la 

organele de administrare și conducere ale S.C. ELTRANS 

S.A. Botoșani, pentru o perioadă de  4 ani – 2023 - 2027 

1,3,5 12 

NR. 

CRT 

 

INIŢIAT

OR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 

la  contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane efectuat cu 

tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. 29305 din 

05.12.2019 

1,3,5 12 


