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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1060 din 15.12.2022

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
pentru ~edinta ordinará a Consiljului Local din data de 22 decembrie 2022

NR.
CRT. INITIATOR TITLUL PROIECTULU! DE HOTARARE Comisil

1. Primar Project de hotärâre privind stabilirea salariilor de bazä aferente functiilor 1,5
din cadrul familiei ocupationale ,,Administratje” utilizate in cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Boto~ani ~i
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local a! municipiului
Boto~ani, in anul 2023

2. Primar Project de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 1,3,5
pentru obiectivul de investitii: ,,Amenaj are cabinet medical dentar Scoala
gimnaziala nr. 13, municipiul Boto~ani”

3. Primar Project de hotärâre privind aprobarea documentatiei de avizare a 1,3,5
lucrãrilor de interventii, a indicatorilor tehnico — economici ~i a devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare ~i
modernizare strada Crizantemelor - Cartier Tulbureni, Municipiul
Botosani”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii
“Anghel Saligny”, precum ~i a sumej reprezentând categoriile de
cheltuieli finantate de Ia bugetul local pentru real izarea obiectivului

4. Primar Project de hotãrâre privind aprobarea documentatiei de avizare a 1,3,5
lucrärilor de interventii, a indicatorilor tehnjco —economici ~i a devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare ~i
modernizare str. Po~ta Veche, mun. Boto~ani”, aprobat pentru finantare
prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, precum ~i a sumei
reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de Ia bugetul local pentru
realizarea obiectivuluj

5. Primar Project de hotãrâre privind modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind 1,3,5
aprobarea predärii cätre Ministerul Dezvoltãrii Lucrärilor Publice ~i
Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a
amplasamentului situat In 5oseaua Ia~ului ~i asigurarea conditiilor In
vederea executärii obiectivului de investitii ,,Construire Cre~ä ~oseaua
1a~ului municipiul Boto~ani”

6. Primar Project de hotãrâre privind aprobarea initierii procedurilor pentru 1,3,5
cumpärarea unor terenuri situate in Str. Armoniei

7. Primar Project de hotãrâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinatia 1,3,5
extindere acces, situat In strada_Zimbrului,_nr._20

8. Primar Proiect de hotärâre privind aprobarea demarãrii procedurilor de achizitie 1,3,5
in vederea cumpArärii unor terenuri situate in Str. Octav Onicescu

9. Primar Project de hotãrâre privind aprobarea Si inchejerea Acorduluj de Asociere 1,3,5
dintre UAT Municipiul Boto~ani ~i Minjsterul Mediului, Apelor ~i



Pädurilor având ca object derularea procedurilor de achizi~ie publicä a
containerelor In cadrul proiectului “Inflintarea unui centru de colectare cu
~port voluntar (CAV) In Municipiul Boto~ani, Judetul Botosani”

10. Primar Project de hotãrãre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 1,3,5
faza Project tehnic de executie si a indicatorilor tehnico-economjcj pentru
obiectivul de investitil: “Construirea unei statii de Incärcare electricä
autoturisme preväzutä cu panouri fotovoltaice pe strada Vânãtorilor, in
parcarea de Ia Sala Polivalentá”, finantat In cadrul Programului
Operational Comun România-Ucrajna 20 14-2020

1 1. Primar Project de hotArâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al 1,3,5
Municipiului Boto~ani pentru sustinerea contributjej proprii Si efectuarea
proceduri br legale pentru real izarea proiectului “Cre~terea eficientei
energetice a infrastructurjj de iluminat etapa 4” prin Programul privind
cresterea eficientej energetice a infrastructurjj de iluminat public derulat
de Administratia Fondului pentru Mediu

12. Primar Project de hotArâre privind alegerea pre~edintelui de ~edintä al Consiliului 5
Local a! municipiului Botosani, pentru lunile ianuarie — februarie 2023

13. Prezentarea indicatorjlor de performan~a financiari, indicatorii cheie de
performantä nefinanciari Si indicatorii de performantä nefinanciari de
guvernanta corporativä, pentru trimestru! 3, anul 2022, de cätre S.C.
,,ELTRANS” S.A. Botosani

14. Prezentarea indicatorilor financiari stabiliti prin contractual de mandat a!
directorilor si a indicatorilor aproba~i prin BVC aferent anului 2022, de
cãtre S.C. MODERN CALOR S.A. Boto~ani, Ia data de 31.10.2022

15. Prezentarea indicatorijor de performan~a financiari si nefinanciari
realizati de cAtre S.C. LOCATIVA S.A. Botosani Ia data de 30.10.2022

Cosmin loni


