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privind convocarea Consiliului al Municipiului Botogani,

In gedinfa ordinartr, in de 17 septembrie 2014

PRIMARUL MUMCIPIULUI BOTO$ANI,

in baza dispoziliilor arl. 39 alin. (l) din 215/2001 repub lioati,

in temeiul art. 68 alin. (l) din Legea adm

in Monitorul Oficial al Rom6niei" Partea I.

comoletdrile ulterioare.

publice locale nr. 215/2001 republicati

.123 din 20 februarie 2007, cu modificdxile si

Art. I Convocarea Consiliului Local Municipiului Botogani, in gedinla ordinard,

de qodinle din sediul Primdrioi.data de 17 septembtie 20L4, orele 15,00 in

Prpiectul ordinii de zi este

Art, 2 Secretarul municipiului

Consiliului Local, va duce la indeplinire

Botogani,
Nr, 1424

in anexa la prezenta dispozifle.

prin intermediul Aparatului permanent

prezentei dispozi{ii.

\a
r

vizat pen{ru legaliJate,
ecret4l, Ifiatr Apostu



RO
JUDETUL

MUNICIPIUL

ANEXA LA DISPOZITIA 1424 DIN t\ .09,2014

pentru $edinta ordinarl a Consiliului din data de 17 septembrie 2014

ARARE . PROBLEME SIJPUSE DEZBATERIITITLUL PROIECTULUI DE

locali ai munici
or Consiliului Local din data de 07 iulie 9i 31Aprobarea proceselor verbaie ale

iulie 2014.
titlului de ,,Cetdlean de Onoare al municipiuluiProiect de hotdrdre privind

domnului prof. dr. Viorel
doamnei Cdtdlina Camelia Lupaqcu din func1ia deProiect de hotbrdre privind

domnului Eugen Cristian lurcanu din func1ia deProiect de hotdr6re privind
al municipiului

componenlei Comisiei de specialitale a

adminishatie publicS" juridicd, apirarea ordinii
Proiect de hotdrdre pentru
Consiliului Local m. 5 - comisia

contractelor de inchiriere a unor spatii de locuitProiect de hotdrdre privind
izale in repim de

acordului de parteneriat dintre Consiliul
ii "I1 Girotondo "

Proiect de hot6rAre privind aprobarea

Local al Municipiului Botosanr
Hotdrdrii Consiliului Local wS912074 privind
or publice pentru anul 2014

Proiect de hotirAre pentru modifi
Pianurilor de ocupare a

organi$amei qi stafirlui de firnclii la FilarmonicaProiect de hotdrAre privind aPro

acorddrii unui drept de uz gi servitute tn favoarea

EON Moldova Distribulie - CR
Eminescu nr. 106.

pentru suprafala de 0,25 m.p. din B-dul Mihai

inventarului domeniului public al municipiuluiProiect de hotdr6re privind

bugetului local al municipiului pentru anul 2014

gi completarea Regulamentului de organizare gi

Sport gi Agrement, precum gi pentru tansmiterea
uniciniului Botosani in administrmea Direcliei de

Proiect de hotir6re penhu

firnctionare a Direcliei Sewicii
unor bunuri care apa4in propdet6lii

@ pentru reorgani zxea Direcliei Servicii Publice,

Proiect de hotdr&e privind Pentru documentaliei '?.UD. - str. I.C. Brdtianu nr.

35" in vederea realizdrii obi
clddire P existentd "

"extindere, mansardare, modiJicare si consolidare



barea documentatiei "P.U.D. - str. Prunilor nr.Proiect de hotarare privind pentru
66" in vederea realizdrii obiectivului

documentaliei "P.U.D. - str. Pruniior m.
"construire locuinld P, anexd gospoddreascd,

Proiect de hotdrdre privind pentru
ll" in vederea realizdrii obi
racord utlitdti si tmpreimuire teren "

documentaliei "P.U.D. - str. I.L. Caragiale

i "construire locuintrd D+P+ IE Si imprejmuire
Proiect de hotdrAre privind pentru

nr. 3" in vederea realizfii obiecti

documentaliei "P.U.D. - str. Aleea Florilor
i "extindere anexd gospoddreascd ;i schimbare

anexd, fdntdnd, bazin vidanjabil Si racord

Proiect de hot6rdre privind pentru
nr. 7" in vederea realizarii
destinalie in locuinld unifamiliald,

documentatiei "P .U.2. - str. Pod de Piatrd
teren de cca. 500,0 mp lespectiv 950,0 mp tn
- CF nr. 58789 si nr. 52864"

Proiect de hotdrAre privind penru
F.N. " lntroducerea unor porliuni
intravilan si construire locuinte P+ I

documentaliei " P.UD.- Aleea Gh. Hasnag

"construire locuinld P + M, anexd
Proiect de hotdrAre privind pentru
nr. 11 " in vederea realizdrii

docurnentaliei "P.U.D. - sh. I.C. Bratianu

" construire locuinld P + I E, racorduri utilitdli
Proiect de hotirdre privind pentru
nr. 55 "in vederea realizdrii obr

documentaliei "P.U.D. - str. Tomis nr. 19 ,
P + M si tmpreimuire teren"

Proiect de hotdrdre privind penhu

" in vederea realiz6rii obiectivului "
dooumentaliei "P.U.D. - Aleea SfAntul

obiectivului " Extindere Si mansardare constlucfie
din funcliunea de magazine in imobil cu
serviciu cu regim de indllime D+P+LE+M,

Proiect de hotdrfue privind pentru

Gheorshe nr.5" ln vederea realizdrii
existent tn vederea schimbdrii
destinalia birouri, spalii de odihnd,

documentaliei "P.U.D. - B-dul Mihai
realizdrii obiectivului " Extindere,etaj are

destinat,iei din funcgiunea de deposit comercial

Proiect de hotdrAre privind pentru

Eminescu nr.97A si nr.91" in
construc{ie existent in vederea s

tn imobil cu destinalia de
documentaliei "P.U.D, - Aleea Constantin

ii prin lncredinlare directi a terenului in
realizlni obiectivului "Extindere apartamenl cu

Proiect de hotdrAre privind pentru

Gane nr.2, sc.A, ap.l " qi aprobarea

suprafald de 5,25 np. in

Diverse

Ovidiu


