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DISPOZIŢIE
 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
 

în şedinţa ordinară, în data de 22 noiemhrie 2016
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI COTOŞANI, 

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 

in Monitorul Oficial al României, Partea 1, 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 22 noiembrie 2016, ora 11,00 in 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. 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar, Ioan Apostu 

Botoşani 

Nr.1929 
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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1929 DIN 15 NOIEMBRIE 2016

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentru gedinfa ordinarl a Consiliului Local din data de 22 noiembrie 2016

NR. CRT. TNITTATOR
TITLUL PROIECTULUI DE HOTARANE . PNOELEME SUPUSE DEZBATERII

Prezentarea interpelSrilor de cdtre corrsilierii locali@
2. Aprobarea proceselor verbale al gedin{elor Consiliului Local at municipiutui

Boto;anidin data de 27.10 9i 08.11.2016.
J. Primar Proiect de hotdrdre privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata

sub forma scutirii unei cote de 75%u din majordrile de intdrziere aferente
obligaliilor fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Botogani de
cdtre persoanele fizice

4. Primar Proiect de hotardre
anul 2016.

privind rectificarea bugetului local al municipiului pentru

5. Prirnar Proiect de hotardre
refinan{5rii creditului
Finance Corporation

privind aprobarea acordului de principiu in vederea
contractat de municipiul Botogani de la International

6. Primar Proiect de hotardre privind aprobarea finanJdrii Premiul NaJional de Poezie

-,Mihai Eminescu" edilia a - XXVI - a, Botosani l3-15 ianuarieZ0lT
Primar Proiect de hotardre privind aprobarea organizdrii Evenimentului ,,Revelion

20t6 - 2017"
8. Primar numdrului de burse

stat din municipiul
local al municipiului

Proiect de hotdrdre privind aprobarca cuantumului si a
ce se vor acorda in invdfdmAntul preuniversitar de
Botogani, pentru anul qcolar 2016 - 2017 din bugetul
Botosani

9. Primar Proiect de hotdrdre privind aprobalea rezultatului evaludrii primului an
de management din mandatul 2014 - 2017 la Teatrul pentru Copii si Tineret
,,Vasilache"

10. Prirnar Proiect de hotirdre privind constituirea comisiei de evaluare finald a
managementului / solufionare a contesta{iilor la Filarmonica de Stat Botosani

il Primar Proiect de hotdr6re pentru modificar:'a gi completarea ar1. 4 din anexa nr.l la
HCL nr. 4312016 privind Regulamentul de organizare 6i desfrgurarea a
evaluirii managementului institufiilor publice de Culturd din subordinea
Consiliului Local Botosani.



12. Primar Proiect de hotarare privind aprobarea Resutm
13. Primar Proiect de hotdrdre privind aprobarea

Colegiul Tehnic "
unui spajiu administrat de

Asachi "
ieriihir

rni

lnc

14. rflmar rrolect 0e
Liberalilor

hotarare pnvind repartizarea unui spa{iu cdtre Partidul Alianta
gi Democratrilor, Filiala Judeteand Botosani

15. Primar Proiect de hotardre privind aprobarea uarzarii rrnor
domeniului privat al municipiului Botogani, amplasate in
nr. 72 $i str. Marchian nr. 3, sc. A

terenuri aparfinAnd
str. Calea Nafionald

16. Prirnar Proiect de hotdrdre
domeniului privat al

privind completarea inventarului bunurilor apa4indnd
municioiului Botosan i.

17. Prirnar Proiect de hotdr6re privind prelungirea conffi". sp"t"
din incinta punctelor termice, propri6tatea municipiului Botosani.

18. Primar ProiectdehotdrAreprivindprelungireaunorconffi
r9. Primar Proiectdehotdr6reprivindaprobarea|isteicu

Irrcubatorul de Afaceri Botosani.
20. Primar Proiect de hotrrdre privind aprobarea indicatoriloi tehnico -

proiectul Reabilitare si dezvoltare turisticd a monumentului
Bisericii ,,5f, Gheorghe" din municipiul Botosani.

economlct pentru
istoric Ansamblul

2l Primar Proiectdehotir6reprivindaprob3reaproiectu|i@
turisticd q monumentului istoric Eiserica ,,sf, Gheorghe" Botosani qi a
cheltLrielilor legate de proiect $i de aprobare a Acordului de parteneriat

22. Viceprimar,
I\4. N{urariu

Ploiect de hotdrdre pentru aprobarea docurnentatiej "plJ.D
22" in vederea realizlrii obiectivuiui ,, constnrire garaj,
te'r'rnica , extindere qi mansardare locuintd,,

- str. Popduli nr.
magazie, centrald

23. Viceprimar,
M. Murariu

l)r'oiect Ce hotardre pentru aprobarea
F.N"in vcderea realizdrii obiectivului
$i imprejmuire teren "

documenta{iei "P.U.D. - str. I.C. Brdtianu
"construire locuin!d, anexd gospoddreascd

24. Diverse.

PRIMA&
C:itrilin Mugurel Flutur




