
 

 

 

                                                   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 

Botoşani, în data de  28 iunie 2021  

    
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 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

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

2019, cu modificările și completările ulterioare, 

     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 28.06.2021, ora 14,00  în sala  de ședințe  „Mihai Eminescu” din sediul  

Primăriei.      

 

          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, 25 iunie 2021 

  Nr. 582 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 582 DIN  25.06.2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din  data de 28.06.2021 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

Comisii de 

speciali 

tate 

1.   

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 privind aprobarea proiectului ”Închidere SST 

neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, apel de 

proiecte ” Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase 

în depozite municipale temporare”, EEA Grants 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-

economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de 

relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul Botoșani 

1,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor a SC Eltrans S.A. în vederea 

demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii 

la SC Eltrans S.A. Botoșani 

5 
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