
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL  BOTOŞANI 

CABINET PRIMAR 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţă extraordinară, în data de  01 martie  2022 

  

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

      în baza prevederilor art.133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1)  lit. a) și alin. (3)  lit. b) din din 

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

   în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 DISPUNE: 

 

 

 Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în şedinţă extraordinară, în 

data de 01 martie  2022, ora 11,00  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  și  Aparatul Consiliului Local  vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

  Primar,                                                                Avizat pentru legalitate, 

        Cosmin Ionuț Andrei                                                    Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

  Botoşani,  25 februarie 2022 

  Nr. 142 
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 142  DIN  25 .02.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  01.03.2022 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din  data de  

18.02.2022 

 

1.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul 

financiar nr.1680 din 28.12.2018 privind modul de gestionare a plăților 

în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

Județul Botoșani”, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

1,3,5 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)  și a indicatorilor tehnico -

economici ai proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 

Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea 

instalației electrice", cod SMIS 152377   

1,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat încheiat 

între Municipiul Botoșani și Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani 

aferent proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 

Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea 

instalației electrice", cod SMIS 152377  

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani 

1,3,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile 

concesionate către S.C.”Locativa” S.A. (preluarea spaṭiilor comerciale 

situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 45, parter) 

1,3,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării  către 

chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. 

Locativa S.A. (str. Crinilor nr. 21 și  Aleea Parcului nr. 6, ap. 1) 

1,3,5 

7.  Primar Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Botoșani în vederea casării/valorificării 

(centrala termică pe gaz - Colegiul Național „Mihai Eminescu”) 

1,3,5 

8.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru realizarea 

lucrărilor de reparații la Liceul Tehnologic  „Petru Rareș” 

1,3,5 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1
https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1


 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu 

destinația extindere apartament cu balcon închis (concesionarea prin 

încredinṭare directă, cu scopul extindere apartament cu balcon închis, 

către numita Gorbănescu Adriana, a terenului în suprafaţă totală de 9,00 

m.p. amplasat în str. Prieteniei nr. 5, parter) 

1,3,5 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între 

municipiul Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani necesar 

susținerii și asigurării continuității proiectului „A doua șansă în 

educație, o nouă șansă în viață” (suportare din bugetul local a 

cheltuielilor pentru utilități ) 

1,4,5 

11.  Primar Proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL nr. 2/08.01.2021  privind  

aprobarea  reţelei  unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, 

pentru anul şcolar 2021 – 2022 și a  HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind  

aprobarea  reţelei  unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, 

pentru anul şcolar 2022 – 2023  

1,4,5 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului 

Botoșani în adunarea generală a acționarilor  SC „Temica”SA  Botoșani, 

precum și acordarea unui mandat special acestora 

5 

13.   Prezentarea adresei nr.745/2022 a SC Urban Serv SA privind situația la 

data de 31.12.2021 a realizării indicatorilor financiari și nefinanciari 

aferenți contractelor de mandat (membrii Consiliului de administrație și 

Directori executivi). 

 

14.   Raportul de activitate pentru anul 2021 al Direcției Servicii Publice 

Sport  și Agrement Botoșani  
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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 142 DIN  25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

COMPLETAREA  

PROIECTULUI ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  01 martie 2022 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 
INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2022 

pentru majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Local 

1,5 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local pe anul 2022 

1,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2022 al S.C. Locativa S.A. Botoșani 

1,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală la S.C. 

„Locativa” S.A. Botoșani pentru convocarea Adunării Generale a S.C. 

„Locativa” S.A. Botoșani 

1,5 
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