
 

 

                                                   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 12 iulie  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 de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Botoşani, în şedinţă  

extraordinară, în data de 12 iulie 2021, ora 14,00  în sala  de ședințe „Mihai Eminescu” din sediul  

Primăriei.  

                  (2)  Ședința Consiliului Local se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali. 

 

          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 Ionut Andrei    Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

  Botoşani,  08.07.2021 

  Nr. 633 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 633 DIN 08.07.2021 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de 12 iulie 2021 

 

 
NR. 

CRT

. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME SUPUZE 

DEZBATERII 

Comisii 

1.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind  necesitatea punerii în dezbatere a exercitării 

dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. 

Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu,  nr. 20 - „Casa Mavrocordat” 

1, 3, 5 

2. 2

. 

Primar 

 

Proiect de hotărâre  pentru modificarea HCL 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) și aprobarea transmiterii acestora in 

administrarea Serviciului Public de  Administrare a Pietelor, Oborului și 

Cimitirelor 

1, 3, 5 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței și a regulamentului 

de funcționare ale  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de 

urbanism a municipiului Botoșani 

2, 5 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul 

”Lacul râului de rafting” din cadrul Parcului Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani 

1, 3, 5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind  modificarea orarului de tarifare la piscinele 

Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 

municipiul Botoșani 

1, 3, 5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor minime de pornire la 

licitație pentru închirierea unor spații și mijloace utilizate în scop 

publicitar la Parcul Regional de Agrement, Turiștic și Sportiv Cornișa 

din municipiul Botoşani 

1, 3, 5 

7.  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 



 

 

Primar, 

Cosmin Ionut Andrei 

 

 

 

 

 

 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/30.06.2021  privind 

rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2021 

1, 5 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 152/11.05.2021  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 

 

5 
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