
 

 

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 17 septembrie  2020 

  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza prevederilor  art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. a) din Ordonanța de urgență 

a.Guvernului. 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 17 septembrie 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. 

        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 

 

 

 

 

 

  Botoşani,  10 septembrie  2020 

  Nr. 837 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

PRIMAR 

_______________________________________________________________________________ 
                                                  
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

pentru modificarea art.1  din Dispoziția  nr. 837 privind convocarea Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani, în şedinţa ordinară, în data de 17 septembrie  2020 

  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza prevederilor  art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. a) din Ordonanța de urgență 

a.Guvernului. 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: 

 

        Articol unic.  Art.1  din  Dispoziția nr. 837 privind convocarea Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani, în şedinţa ordinară, în data de 17 septembrie  2020 se modifică ți va avea 

următorul cuprins : 

„  Art. 1 (1)  Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în şedinţă ordinară, în data 

de 18 septembrie 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.” 

 

 

 

       Primar,                                                                Contrasemnează, 

             Cătălin Mugurel Flutur                                        Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

  Botoşani,  15 septembrie  2020 

  Nr. 846 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 837  DIN  10 .09. 2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de   17 septembrie  2020 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE  

DEZBATERII 

 

Comisii 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoşani  

 

2.   Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al 

municipiului Botoșani din data  de 27.08.2020 

 

3.  

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 

4.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind implementarea modelului de ”Incubator 

de afaceri” în Parcul Industrial Botoșani 

1,3,5 

5.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

implementarea Programului – pilot de acordare a unui supliment 

alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru semestrul I al 

anului școlar 2020 - 2021 

1, 5 

6.  
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 

7.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind preluarea de către UAT Municipiul 

Botoșani a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor din 

administrarea și gestionarea operatorului SC Urban Serv SA, precum 

și a bunurilor și sumelor constituite în fondul de închidere și 

modificarea listei bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A.  

1, 3, 5 

8.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea  și completarea Studiului de 

oportunitate  pentru atribuirea 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 

9.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului 

pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului 

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și 

1,3,5 



întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 

10.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea ordinii de prioritate finală în 

repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe 

1,4,5 

11.  

Primar 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului RESPONSE- 

integRatEd Solutions for Positive eNergy and reSilient CitieEs 

(Solutii integrate pentru energie pozitivă si orașe reziliente) si a 

acordului de parteneriat aferent 

1,3,5 

12.  

Primar 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii acordului de 

parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi 

Asociaţia pentru copii  “Il Girotondo “ Botoşani, pentru anul școlar 

2020 – 2021 

1, 4, 5 

13.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului de Organizare 

si Funcționare al Poliției Locale a municipiului Botoșani 

1,4, 5 

14.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru  desemnarea  a  2 (doi) consilieri locali care 

vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului  general al UAT municipiul Botoșani, 

pentru anul 2020. 

5 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune 1, 3, 5 

16.  
Primar 

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea listei cu  firmele ce vor fi 

admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani 

1, 3, 5 

17.  
Primar 

Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operațiunii de dezmembrare a unui imobil proprietate 

privată a municipiului  situate  în str. Tudor Vladimirescu 

1,3,5 

18.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza 

Contractului nr. 725 din  30.08.1995 

1,3,5 

19.  
Primar 

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului privat al municipiului 

1, 3, 5 

20.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru 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 

21.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Primăverii nr. 22, CF/NC 67412” în vederea 

realizării obiectivului „extindere spațiu comercial cu terasă 

acoperită” 

2,5 

22.  

Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic 

de Detaliu – str. Victoriei, nr.70, mun. Botosani, CAD/CF66807” în 

vederea realizării obiectivului - “construire locuință și împrejmuire 

teren” 

2,5 

23.  
Primar 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor HCL 

nr.127/04.05.2020 privind documentația “Plan Urbanistic de Detaliu 

2,5 



 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

 

 

– Calea Națională nr.1, CF/NC 61579” în vederea realizării 

obiectivului „construire spălătorie auto” 

24.  
 

Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului Deleanu 

Constantin Dan  înregistrată cu  nr. 460 din 01.09.2020 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR                                                                       

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din  septembrie  2020 

 

 

PRIMAR, 

Cătălin Mugurel Flutur 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE     
Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere 

a spațiului aflat în incinta ansamblului O1 - O3 din Calea 

Națională intersecție cu str. Ion Pillat 

1, 3, 5 

2.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil 

proprietatea publică a municipiului Botoṣani,  situat în str.  I.C. 

Brătianu, f.n. 

1, 3, 5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de modificare asuprafeței cadastrale a 

unei parcele de teren, imobil, proprietatea privatặ a municipiului 

Botoṣani, concesionată cặtre Direcṭia Silvicặ Botoṣani 

1, 3, 5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile 

proprietatea publică a municipiului Botoṣani str. Pacea, nr.112. 

1, 3, 5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind  unele măsuri de administrare a unui 

teren proprietatea privată a UAT, situat în strada Pacea nr 118.  

1, 3, 5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

construirea la o distanṭặ de 0,2 m de linia de hotar, a unei extinderi 

la o halặ existentặ, proprietatea S.C. Electro Alfa CM SRL 

1, 3, 5 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețurilor de vânzare pentru 

locuințe ANL. 

1, 3, 5 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind susținerea unei structuri sportive (CSM 

Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

1, 4, 5 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind susținerea unei structuri sportive (FC 

Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

1, 4, 5 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 

83/31.03.2020 privind Statul de Functii al Directiei Servicii 

Publice, Sport si Agrement. 

1, 4, 5 

11.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție 

„Reactualizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de 

acțiune pentru reducerea zgomotului la nivelul municipiului 

Botoşani” 

1,5 




