
 

 
 

 

 

                                                   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea de îndată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani, în data de  06 noiembrie  2020 – ora 11,00 

  

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

      în baza prevederilor  art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

municipiului Botoșani, 

     în temeiul art. 196  alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUNE: 

 

 

      Art.  1 Convocarea de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Botoşani, în şedinţă  

extraordinară, în data de 06 noiembrie  2020, ora 11,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani. 

              

           Art.  2 Proiectul ordinii de zi și indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise 

spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie, fiind publicate 

pe site - ul instituției, cu invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri inițiate. 

 

            Art. 3 Secretarul general al municipiului Botoşani, Compartimentul Informatic și Aparatul 

Consiliului Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

  Primar,                                                                     Contrasemnează, 

        Cosmin Ionuț Andrei    Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

  Botoşani, 02 noiembrie 2020 

  Nr. 1042 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

_____________________________________________________________________________ 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 1042 DIN  02 NOIEMBRIE  2020 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din  data de  06 noiembrie 2020  

- ora 11,00 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 
INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de validare a procedurilor 

de vot secret. 

5 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor municipiului Botoşani 5 

3.  

 

Primar Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică 

a municipiului Botoşani 

5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local 

al municipiului Botoşani în consiliile administrative ale instituţiilor de 

cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani  

4,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local 

al municipiului Botoşani  în consiliile  de administraţie ale  unităţilor  de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani   

4,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

municipiului Botoşani  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  

4, 5 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în 

calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie  ale  

spitalelor publice din rețeaua administraţiei  publice locale  a municipiului 

Botoșani 

4, 5 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind mandatarea autorităţii executive a municipiului 

Botoşani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local în faţa instanţelor 

judecătoreşti în cauzele în care acesta este parte 

5 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea  anexei la  HCL nr.176/19.06. 

2020  privind  înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, 

oborului și   cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani 

 5 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2020 

1,5 

11.  Primar Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  

și cheltuieli pe anul 2020  al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani  

1,5 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. 

aferent - Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 

60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării 

obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de 

apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare 

mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, 

branșamente utilități“ 

2, 5 
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