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DISPOZITIE
privind convocarea de Indatà In ~edinta extraordinarà a Consiliului Local al municipiului

Boto~ani, In data de 28 iunie 2021

In baza prevederilor art. 134 aIm. (1) lit, a) ~i aim. (4) din Ordonanta de urgen~ã a Guvernului
nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare ~i functionare a Consiliului
Local a! municipiului Boto~ani, aprobat prin Hotärârea Consiliului Local nr. 329 din 28 octombrie
2019, cu modificãrile ~i completãrile ulterioare,

In temeiul art. 196 aim. (1) lit. b) din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr 57 privind Codul
administrativ, pubiicatä In Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 julie 2019, cu modificärile
~i completarile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1 Convocarea de Indatä a Consiliului Local al Municipiului Boto~ani, In ~edintä
extraordinarã, In data de 28.06.2021, ora 14,00 In sala de ~edinte ,,Mihai Eminescu” din sediul
Primäriei.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi ~i indicarea comisiilor de specialitate cãrora le-au fost trimise
spre avizare proiectele de hotärâri, sunt preväzute In anexa la prezenta dispozi~ie, find publicate pe
site-ul institutiei, cu invitatia de a formula ~i depune amendamente asupra proiectelor de hotärâri
initiate.

Art. 3 Secretarul general a! municipiului Boto~ani, Compartimentul Informatic ~i Aparatul
Consiliului Local vor duce la Indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Primar Contr~sem eazà,
Cosmin Ion Secretar gene~~~Lpostu

Boto~ani, 25 iunie 2021
Nr. 582
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ANEXA LA DISPOZITL4 NR. 582 DIN 25.06.202 1

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru ~edinta extraordinarä a Consiliului Local din data de 28.06.2021

Project de hotärâre pentru aprobarea cofinantarii projectului
,,Reabjljtarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiuluj
Boto~ani pentru perioada 2009 - 2028 In scopul conformärji la
legisla~ia de mediu ~i cre~terij eficientei energetice - etapa II”
(cheltujelj eligibile ~j neeligjbile)

2. Project de hotärâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ~i a 1 ,5
Primar indicatorjlor tehnjco-economjcj aj proiectuluj ,,Reabilitarea sistemuluj

de termoficare urbana la nivelul municipiului Boto~anj pentru perioada
2009 - 2028 In scopul conformärii la 1egisla~ia de mediu ~i cre~terjj
eficientei energetice - etapa 1J~

3. Project de hotärâre prjvind aprobarea proiectului “Inchidere SST 1,5
Primar neconforme in Municipiul Boto~ani, judetul Boto~anj”, apel de

projecte “ Masuri de reducere a contaminärii cu substante periculoase
In depozjte municjpale temporare”, EEA Grants
Project de hotärâre prjvjnd aprobarea documentatjej tehnico- 1,5
economice (faza Studju de Fezabilitate) ~i a indicatorjlor tehnico
economjcj pentru obiectjvul de investitie ,,Amenajare spatiu de
relaxare scuar Liceul Pedagogjc” municjpiul Boto~anj
Project de hotärâre prjvind modificarea ~j completarea I-lotärârji
Consjljuluj Local al municipiului Botosanj nr. 120 din 14 aprilje 2021
privind Imputernicirea reprezentantilor municipiului Boto~ani In
Adunarea Generalä a Actionarjlor a SC Eltrans S.A. in vederea
demarãrij procedurii de selectie ~i numirea administratorilor provizorii
la sc Eltrans S.A. Botosani
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