
 

 

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  27 ianuarie  2022 

  

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI 

 

 

         în baza dispozițiilor  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, cu modificările și completările ulterioare, 

  în conformitate cu  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 510 din 29 decembrie 2021 

privind  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Botoșani,  

            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 Consiliului Local al municipiului Botoşani, în şedinţă ordinară, în 

data de  27  ianuarie  2022  ora 10,00 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,  19 ianuarie  2022 
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ANEXA LA DISPOZIŢIA NR. 38  DIN 19.01. 2022  

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de   27 ianuarie 2022 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului 

Botoșani  

 

2.   Aprobarea proceselor verbale  ale  ședințelor  Consiliului  Local   din 

data de 26.11.2021, 8.12.2021, 21.12.2021 și 29.12.2021 

 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea  planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare   

1,4,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  si statului  de functii 

ale   Filarmonicii „ George Enescu” Botosani  

1,4,5 

5.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor 

spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă 

4,5 

6.  Primar Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului „Mihai 

Eminescu” Botoșani a Cinematografului Unirea 

1, 3, 5 

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

8.  Primar Proiect de hotărâre privind aporbarea concesionării unui teren cu 

destinația - extindere acces 

1, 3, 5 

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

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului „Casa 

Ankele” 

1, 3, 5 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani 

1,3, 5 

12.  Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea concesionării terenului de 14,70 

mp, str. Victoriei, nr. 8, adiacent CF/NC66696-C1, reprezentând teren 

necesar pentru realizarea obiectivului „extindere spațiu commercial S+P 

– lucrări realizate fără autorizație de construire” 

2, 5 

13.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării  concediului de odihnă 

restant aferent anului 2021, de către Primarul și Viceprimarii 

Municipiului Botoșani, în timpul anului 2022  

5 

14.   Prezentarea raportului privind activitatea administratorului special al 

S.C. Termica S.A. în perioada octombrie - decembrie 2021 

 

15.   Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Direcției de 

Asistentă Socială Botoșani în anul 2021 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

    PRIMAR                                                                       

 

 

COMPLETAREA  

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de  27 ianuarie  2022 

 
 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

1.  Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru 

Consiliul de administrație și aprobarea cuantumului componentei 

variabile a remunerației administratorilor neexecutivi 

5 

2.  Primar Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

proiectului „RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” 

(„Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor 

schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect  

1,5 

3.  Primar Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 

publică a municipiului Botoṣani, str. Prunilor, nr. 8 

1,3,5 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru trecerea 

unor bunuri-terenuri din domeniul public al municipiului in 

domeniul public al judetului Botosani 

1,3,5 

5.   Prezentarea informării privind activitatea Poliției Locale Botoșani 

pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

PRIMAR, 

 Cosmin Ionuț Andrei 
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