
ROMAI{IA
JUDETUI, BOTO$ANI

MUNICIPIUL BOTO$ANI
Str.Revoluliei nr. I Cod Postal 7 I 03 56 E-mail:primaria@trtrimariabt.ro

Tel/Fax:023 1 .5 1 171210231.531595

DISPOZTTIf'
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoqani,

in Sedinla de indatd pentru data de 12 decembrie 2014

PRIMARUL MTJNICIPIULUI BOTO$ANI,

in baza dispoziliilor art. 39 alin.(2) qi (3) din Legea 21 5/2001, republica15,

in temeiul art.68 alin. (i) din Legea administraliei publice locale w.215/2001,

republicatd in Monitorul Oficial aI RomAniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cl
modifi cirile gi completdrile ulterioare,

DISPTJNE:

A,rt. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botogani, in gedinld de tndatd

pentru data de 12 decembrie 2074, on 10,00 in sala de qedinte din sediul Primdriei.

Proiectul ordinii de zi este prevdzut in anexa la prezenta dispozilie.

Art 2 Secretarul municipiului Botogani, prin intermediul Aparahrlui permanent al

Consiliului Local, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Primar,
Ovidiu Iulian

Avizat pentrulegalitate,
Secretar, Ioan Apostu
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PROIECTULORDINII DE ZI

pentru tedin{a de indati a Consiliului Local din data de 12 decembrie 2014

NR.
CRT.

INqIATOR TITLUL PROIECTULUI DE HOTAfu{RE

I Primar Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local al municipiului
Botogani pentru anul 2014.

2. Primar Proiect de hotlrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului de venituri gi

cheltuieli oe anul 2014. al S.C. Modem Calor S.A.
3. Primar Proiect de hotdrAre privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi a

indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ,,Reabilitarea sistemului
de termoficare urband la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada
2009-2028 in scopul conformdrii la legislalia de mediu gi cregterii
eficientei energetice - etapa II"

4. Primar Proiect de hotdrdre privind punerea la dispozilia proiectului ,,Reabilitarea
sistemului de termoficare urband la nivelul Municipiului Botosani pentru
perioada 2009-2028 in scopul conformdrii la legislalia de mediu 9i
cregterii eficienlei energetice - etapa II" a terenurilor aferente obiectivelor
de investitie incluse in proiect.

5. Primar Proiect de hotirAre pentru modificarea HotdrArii Consiliului Local nr.
15312010 privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de producere, transport, distribulie gi fumizare a
energiei termice produse in sistem centralizat in municipiul Botosani.
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