
 

 
 

 

                                    ROMÂNIA 

                        JUDEŢUL BOTOŞANI 

                        MUNICIPIUL   BOTOŞANI 

         Str.Revoluţiei Cod Postal 710356 E-mail:primaria@primariabt.ro 

                             Tel/Fax:0231.511712/0231.531595 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, 

în şedinţa ordinară, în data de  31 iulie 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  

31 iulie 2014,  orele 11,00  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,  23  iulie 2014 

  Nr. 1228 
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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1228 DIN  23 IULIE  2014 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

 

pentru şedinţa  ordinară a Consiliului Local din  data  de  31 iulie  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  04 aprilie 2014, 

30 aprilie 2014, 16 mai 2014 şi 30 mai 2014. 

3.    Primar Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Marius 

Cristescu, prin  pierderea calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales. 

4.  Comisia de 

validare 
Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Brumă Mihai 

– Cristinel. 

5.     Primar Proiect de hotărâre  pentru  modificarea componenţei Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local nr.5 - comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. 

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

7.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei  bugetului local al municipiului  Botoşani  şi  

a bugetului creditelor interne la data de 30.06.2014 

8.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri pe anul 2014 privind Incluziunea 

socială a cetăţenilor români de etnie romă. 

9.  Primar Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II” a terenurilor 

aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect. 

10.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii spre depozitare în spaţiul de stocare 

temporară a deşeurilor din municipiul Botoşani, a deşeurilor colectate de operatorii 

autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în afara teritoriului administrativ al municipiului 

Botoşani. 

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

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

al municipiului. 

13.  Consilier, 
M.Cristescu 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de 

serviciu din fondul locativ al municipiului Botoşani  

14.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor manifestări cultural - artistice 

și sportive sub denumirea ”   CULTURAL SUMMERFEST  BOTOSANI” 

15.  Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între terenul proprietatea S.C. 

FOLIPLAST S.R.L. Botoşani, din zona ANL Cişmea şi un teren proprietate privată a 

municipiului Botoşani, amplasat în str. Pacea nr.36 

16.  Primar Proiect de hotărâre privind  transmiterea  în administrarea Consiliului Judeţean  Botoşani a 

unui teren  proprietate  a municipiului ,aferent băii centrale.   

17.  Primar Proiect de hotărâre privind modificarea activităţilor în proiectul „Construirea Muzeului 

Vieții Cotidiene în Comunism la Botoșani”  



18.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.D.  -  Pod de Piatră  nr. 76 “ în 

vederea   realizării obiectivului “construire 2 locuinţe unifamiliale P + M şi împrejmuire 

teren“ 

19.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.D. – str. Tulbureni nr. 18 “ în 

vederea  realizării obiectivului “construire locuinţă P + M şi împrejmuire teren “ 

20.    Primar Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Vînătorilor nr 2 A “ în 

vederea  realizării obiectivului ” construire locuinţă P+ M cu cabinet de medicină dentară la 

parter şi împrejmuire teren”  

21.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Luminii nr 3 “ în vederea  

realizării obiectivului ” construire locuinţă D+P şi împrejmuire teren” 

22.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. 1Decembrie  nr. 9”  în 

vederea  realizării obiectivului ” extindere  P+1E cu destinaţia  locuinţă şi reabilitare 

locuinţă existentă” 

23.  Primar  Proiect de hotărâre pentru aprobare documentaţiei “ P.UD. – str. Vîrnav  nr. 22 “ si 

aprobarea   concesionarii prin încredinţare directa a terenului in suprafaţă de 3,30 mp in 

vederea realizării obiectivului “ amenajare acces din exterior la faţadă spaţiu comercial, 

schimbare tâmplărie existent cu tâmplărie termopan “ 

24.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ P.UD.– str. Drumul Tătarilor  nr. 60 “ 

în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + M , racorduri utilităţi şi 

împrejmuire teren  

25.  Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “ P.U.D. – str. Plopilor nr. 13 A “în 

vederea realizării obiectivului “ construire locuinţă parter , anexă gospodărească , racorduri 

utilităţi şi împrejmuire teren “ 

26.   Diverse. 

 

PRIMAR, 

 Ovidiu Iulian Portariuc 
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