
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

_______________________________________________________________________________ 
                                                  
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţa ordinară, în data de 30 aprilie  2020 

  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza prevederilor  art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. a) din O.U.G. nr. 57 privind 

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

  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 ordinară, în data 

de 30 aprilie  2020,  ora  10,00  în sala  de ședințe  „Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.  

        (2)  Ședința Consiliului Local al municipiului Botoșani 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 

în mass - media locală și 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, 

             Cătălin Mugurel Flutur                                        Secretar general, Ioan Apostu 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 467  DIN  22 APRILIE 2020 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  30 aprilie   2020 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE  

DEZBATERII 

 

Comisii 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

 

2.   Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 

data  de 31 martie  și 10 aprilie 2020 

 

3.  Primar  Proiect de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Botoșani, pentru  anul 2021 

1,2,3,4,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a 

înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere 

aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, 

datorate bugetului local al Municipiului  Botoșani  de către 

contribuabilii persoane fizice  

1, 5 

5.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al 

municipiului Botoşani pentru anul 2020  

1, 5 

6.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Botoşani la data de 31 martie  2020 

1, 5 

7.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional 

de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani 

1,3,4,5 

8.  

Primar 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea condițiilor de închiriere a 

unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul 

Botoşani 

1,3,5 

9.  

Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezultatului  evaluării  finale 

a managementului  din mandatul 2017 – 2020  al domnului Marius 

Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii și Tineret  „Vasilache  “ 

Botoşani  

4,5 

10.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-

al doilea an de management din mandatul 2018 – 2022 al domnului 

Mihai Sîrbu la Filarmonica ”George Enescu” Botoșani 

4,5 

11.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

administrației publice locale în Consiliile de administrație ale 

Colegiului Nțional ”A. T. Laurian”, Școlii Gimnaziale ”Grigore 

Antipa” și Grădiniței cu progam prelungit nr. 23, Botoșani 

1,4,5 

12.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 

338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de 

burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Botoşani,  pentru anul şcolar  2019 – 2020 

1,4,5 



 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

13.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de 

concesiune 

1,3,5 

14.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donatii din partea S.C. 

Savara Industrial Park Management SRL 

1,3,5 

15.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a unui schimb de 

terenuri  din zona ANL Cișmea, proprietate privată a municipiului  

și proprietate a  domnului Axinte Costel. 

1,3,5 

16.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unor imobile 

proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani 

1,3,5 

17.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1,3,5 

18.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru actualizarea prevederilor Hotărârii  

Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea 

terenurilor aferente proiectului ”Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii 

eficienței energetice – etapa II”   

1,5 

19.  

Primar 

Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. ELTRANS S.A.  în vederea aprobării Raportului de activitate 

privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii 

Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și 

stabilirea modului de administrare a societății 

1,5 

20.  

Primar 

Proiecte de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării Raportului privind 

execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului 

de Administrație pentru perioada 2016-2020, precum și stabilirea 

modului de administrare a societății 

1,5 

21.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local  pentru lunile mai - iunie 2020. 

5 

22.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 63573” 

în vederea realizării obiectivului „Construire locuință, anexă 

gospodărească și împrejmuire teren” 

2,5 

23.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 

64411” în vederea realizării obiectivului „ construire locuință P+M” 

2,5 

24.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 61579” 

în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” 

2,5 

25.  
Viceprimar, 

M. Murariu 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan 

Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 59812” 

în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” 

2,5 
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COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  30 aprilie  2020 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind asigurarea prestării activităților de măturat, 

spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public 

de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență 

1,3,5 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizareși 

funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, 

Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii  
serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru 

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 

curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune 

a acestora pe timp de polei sau îngheț 

1,3,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

ecomici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru 

autorizarea la incendiu Școala Gimnzială nr.7, municipiul Botoșani, județul 

Botoșani” finanțat prin PNDL II 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

ecomici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru 

autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, 

județul Botoșani” finanțat prin PNDL II 

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere 1,3,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre  privind acceptarea unor donatii din partea numiṭilor 

Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu ṣi Necolau Valentina 

1,3,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de Principiu privind 

asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției 

proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de 

Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman, O.S. 6.3. 

1,3,5 

8.   Informare cu privire la măsura de amânare a plății ratelor de capital  până 

la data de 31.12.2020 

 

9.   Prezentarea raportului de activitate de către administratorul special al SC 

Conterm - Construct SA Botoșani 
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