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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţa ordinară, în data de  26 iunie 2014 

  

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

 

    în baza  dispoziţiilor art. 39 alin. (1)  din Legea 215/2001 republicată, 

 în temeiul art. 68  alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată  

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

  

Art. 1  Convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, în şedinţă ordinară,  în data de  26 

iunie  2014,  orele 10,00  în sala de şedinţe din sediul Primăriei.  

          Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 2  Secretarul municipiului Botoşani, prin intermediul Aparatului permanent al Consiliului 

Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

          Primar,                                                              Avizat pentru legalitate, 

             Ovidiu Iulian Portariuc                                             Secretar, Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

  Botoşani,  18 iunie  2014 

  Nr. 1118 
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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1118  DIN 18  IUNIE  2014 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

 

pentru şedinţa  ordinară a Consiliului Local din  data  de  26 iunie  2014 

 

 

 
 

NR. 
CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  -  PROBLEME SUPUSE DEZBATERII 

1.   Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani. 

2.   Aprobarea  proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de  12 martie 2014  

şi 28 martie 2014. 

3.    Primar Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani  pentru data de 26 iunie şi pentru lunile iulie – august 2014 

4.  Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al municipiului pentru anul 2014 

5.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.UD. – Aleea Iazului  nr. 1 “ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinta P + M “ 

6.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Ion Pillat nr. 25 “in 

vederea realizarii obiectivului “construire locuinta P + 1E , anexa gospodareasca si 

imprejmuire teren “ 

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.U.D. – str. Trandafirilor nr. 35 “in 

vederea realizarii obiectivului “ construire locuinta S+P+M cu garaj si imprejmuire teren “ 

8.    Primar Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Tulbureni  nr. 103“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P “ 

9.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Petru Rareş  nr. 62“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P+1E“ 

10.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Aluniş  nr. 13“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuinţă P+M “ 

11.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – extravilan p.c. nr. 389/44 – 

zona Tulbureni“  în vederea realizării obiectivului “construire anexă a exploataţiilor 

agricole S parţial + P“ 

12.  Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta 

Punctelor Termice. 

13.     Primar Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune. 

14.     Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul 

de Afaceri Botoşani. 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat 

al municipiului. 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Direcţiei Publice, Sport si 

Agrement a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a finalizării obiectivului „Reabilitarea 

parcului Curcubeului în municipiul Botoşani”. 



17.  Consilier, 

Furtună D. 
Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentanţilor administraţiei publice locale în 

Consiliile de administraţie ale  unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  din 

municipiul Botosani.   

18.  Primar Proiect de hotărâre privind numirea în Comisia  pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii din 

cadrul Liceului Tehnologic „ Petru  Rareş”  Botosani a reprezentantului  administraţiei 

publice locale. 

19.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale  Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014. 

20.  Primar Proiect de hotărâre  privind numirea unei Comisii speciale de verificare a sesizării din 

petiţia  înregistrată  la nr. 398/2014. 

21.   Diverse. 

 

PRIMAR, 

 Ovidiu Iulian Portariuc 
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NOTA ANEXĂ  

 

 

LA PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

 

pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 26 iunie 2014 

 

 

 

 
PRIMAR, 

Ovidiu Iulian Portariuc 

 

 

 

 
NR. 

CRT

. 

 
INIŢIATOR 

 
TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE   

1 Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea modificării  HCL 241/29.08.2013 

privind aprobarea documentaţiei " P.U.D. - Calea Nationala nr. 233 , CAD / 

CF 58074 " in vederea realizării obiectivului " construire hala metalică 

productie tâmplarie şi depozitare " 

2 Primar Proiect de hotărâre  pentru aprobarea modificării  HCL 14/03.02.2014 

privind aprobarea documentatiei " P.U.D. - str. Humariei nr. 20 NC/CF 

52604 " in vederea realizarii obiectivului " construire locuinta P + 1 E " 

3 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 

sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Asociaţia Art and Heritage UNESCO 

Club, persoană juridică/fizică  cu sediul în Bucureşti,   B-dul Dinicu 

Golescu nr. 35 , reprezentată prin Nicoleta Zagura, în calitate de 

reprezentant legal în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului 

„Timpul … pentru Mihai Eminescu”. 

4 Primar Proiect de hotărâre  privind prelungirea contractelor de închiriere a unor 

spaţii din incinta subsolului ansamblului O1-O3, Calea Naţională intersecţie 

cu strada Ion Pillat. 

5 Primar Proiect de hotărâre  privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren  

situat în Calea Naţională nr. 44 bis către Clubul Sportiv Botoşani. 
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