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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 818 DIN 12.10.2022 

 

 

ORDINEA  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din  data de  13.10.2022 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a 

bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2022 

1,5 12 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din bugetul local și 

a valorii totale pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor 

Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului Împărat 

Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 

1,5 12 

3.  Primar 

 

RETRAS 

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de 

predare-primire  pentru punerea in aplicare a dispozițiilor HCL 

nr. 370 din 25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții 

publice care prestează servicii publice de interes local 

  

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 

transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a 

Municipiului Botoșani – Comuna Curtești – Comuna Bălușeni, 

prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public”, 

depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Centrul 

integrat de mobilitate urbană din Municipiul Botoșani”, depus 

spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

1,5 12 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Locuințe 

pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile la 

nivelul municipiului Botoșani – Etapa 2” ,depus spre finanțare în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect. 

1,5 12 

7.   Informare privind încetarea mandatelor administratorilor 

provizorii ai societății ELTRANS S.A. Botoșani – membrii în 

Consiliul de Administrație provizoriu al societății ELTRANS 

S.A. Botoșani, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/27.04.2022, în 

temeiul H.C.L. nr. 165/19.04.2022. 

  


