
 

 

                                                   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în 

data de 11 mai  2021 

  

 

 
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. 73 din 19 martie 2020 privind 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului 

Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie 2019, 

     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  (1)  Convocarea Consiliului Local al  Municipiului Botoşani, în şedinţă  extraordinară, 

în data de 11.05.2021, ora 11,00  în sala  de ședințe  „Mihai Eminescu” din sediul  Primăriei.  

                       (2)  Ședința Consiliului Local se va desfășura prin mijloace electronice. 

 

          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,  05.05.2021 

  Nr. 450 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 450  DIN  05.05.2021 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  11 mai 2021 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME SUPUZE DEZBATERII 
Comis

ii 

1. 2

. 

Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru 

perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice - etapa II" (cheltuieli eligibile și neeligibile) 

1,5 

2.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 

- 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 

energetice - etapa II" 

1, 5 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea 

Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru 

activități nonprofit de interes local 

1, 5 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

procedurii de finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 

69/2000 a educației fizice și  sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 

privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor 

sportive 

1, 5 

5.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării Cinematografului Unirea 

(constructie si teren) din domeniul privat al statului si administrarea 

RADEF RomaniaFilm in domeniul public al Municipiului Botosani și 

administrarea Consiliului local al Municipiului Botosani 

1, 3, 5 

6.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru transmiterea în administrarea D.S.P.S.A. 

Botosani a obiectivului de investitii Statie Pompare ape uzate pentru 

Parcul de agrement turistic si sportiv Cornisa - Racord Canalizare 

1, 3, 5 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.5 

din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare 

primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor  de delegare a 

gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate în 

proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv  a gestiunii Serviciului 

public de administrare a pieṭelor ṣi târgului (obor) si aprobarea 

transmiterii acestora in administrarea Serviciului Public de  Administrare 

a Pietelor, Oborului si Cimitirelor 

1, 3, 5 



 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr.321/2020  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local  în Consiliile  de administraţie ale  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Botosani   

4,5 

9.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 322/2020  privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a 

reprezentanţilor administraţiei publice locale 

4,5 

10.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani 

1, 5 

11.   Proiect de răspuns la plângerile prealabile formulate de d-nii Poclid 

Adrian și Hrițcu Cristian formulate în temeiul art. 7 din Legea nr. 

554/2004, prin care se solicită continuarea procedurii de numire a 

membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. ”Eltrans” S.A. Botoșani 

 




