
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI
 

MUNICIPIUL BOTOŞANI
 

CABINET PRIMAR
 

DISPOZIŢIE
 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
 

În şedinţa de Îndată
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

văzând solicitările S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani, transmisă cu adresa nr. 

3038/2017 şi S.C. "MODERN CALOR" SA Botoşani, transmisă cu adresa nr. 5607/2017, 

privind necesitatea convocării de urgenţă a Consiliului Local În calitate de autoritate tutelară 

pentru nominalizarea membrilor consiliilor de aministraţie ale celor două societăţi, 

în baza dispoziţiilor art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001, republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.l23 din 20 februarie 2007, cu modificările şi 

completări le ulterioare, 

DISPUNE: 

Art, 1 Se convoacă Consiliul Local al municipiului Botoşani În şedinţă de Îndată în 

ziua de joi 09 martie 2017, orele 1000 
, în sala de şedinţe de la sediul din Piaţa Revoluţiei nr. 1, 

cu următorul proiect al ordinii de zi: 

a)	 Convocarea adunării generale a acţionarilor S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani În 

vederea definitivării procedurilor de selecţie a administratorilor conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/20II privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor 

publice; 

b)	 Convocarea adunării generale a acţionari lor S.C. "MODERN CALOR" S.A. Botoşani 

În vederea definitivării procedurilor de selecţie a administratorilor conform Ordonanţei 



de urgenţă a Guvernului nr. 109/20II privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

c)	 Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului 

Local al municipiului, în calitate de autoritatea tutelară, privind modul de exprimare a 

votului în şedinţa adunării generale a acţionarilor S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoşani; 

d) Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului 

Local al municipiului, în calitate de autoritatea tutelară, privind modul de exprimare a 

votului în şedinţa adunării generale a acţionarilor S.C. "MODERN CALOR" S.A. 

Botoşani 

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, 07.03.2017 
Nr.416 


