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ANEXA  LA  DISPOZIŢIA NR. 771 DIN  02.09.2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII  DE  ZI 

pentru ședința  extraordinară a Consiliului Local din  data de  8 septembrie  2021 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  

 

Comisii 

 

Cvorum 

1.  Primar 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

al municipiului Botoșani pentru anul 2021 

     1,5 12 

2.  Primar 

 

RETRAS 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 

din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul 

Botoșani”, cod SMIS 150539, și a cheltuielilor legate 

de acest proiect  

     1,5 12 

3.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului 

din spatele cartierului Împărat Traian - municipiul 

Botoșani”, cod SMIS 150539 

1,2,5 12 

4.  Primar 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din 14.05.2020 

privind înființarea Serviciului public pentru 

administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani 

1,3,5 12 

5.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea 

la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani”  

1,2,5 12 

6.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea 

la incendiu Școala Gimnzială nr. 7, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani” 

1,2,5 12 

7.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 

selectie – componenta integrală, profilul consiliului, 

profilul personalizat al membrilor consiliului de 

administrație, matricea, anuntul de recrutare si selectie 

si raportul initial pentru desemnarea membrilor în 

Consiliul de administratie al S.C. Modern Calor S.A.  

1, 3,5 12 



 

 

 

COMPLETAREA 

PROIECTULUI  ORDINII  DE  ZI 

 

 

 

 

 

8.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, 

economice și sociale a comunităților marginalizate - 

amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu nr. 

12B în municipiul Botosani”, cod SMIS 127787 si 

actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect 

1, 2,5 12 

9.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui 

teren situat în incinta Spitalului de Recuperare „Sf. 

Gheorghe” Botoșani 

1,3,5 12 

10.  Primar 

 
Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului 

special privind modul de exprimare a votului în 

şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Modern 

Calor S.A Botoşani privind majorarea liniei de credit 

contractate la BCR a societății, cu păstrarea garanțiilor 

existente 

1,3,5 12 

11.  Primar 

 
Proiect de hotărâre privind susținerea unei structuri 

sportive prin acordarea unui sprijin financiar în 

condițiile  art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei COVID 19  

1, 4,5 12 

 

NR. 

CRT. 

 

INIŢIATOR 

 

TITLUL PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  - PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII 

 

Comisii 

 

Cvorum 

1. Primar Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico – economici  ai obiectivului de 

investiţii: „Racordare SACET Grădinița Lizuca” 

1,2,5 12 

2. Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani și Direcția de 

Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în 

comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru 

Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii 

educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a 

doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și 

calificare” 

1, 2,5 12 

3. Primar Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate 

privind  delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de 

iluminat public în municipiul Botoșani, Caietului de sarcini 

de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public 

din municipiul Botoșani, contractului de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul 

Botoșani 

1, 3, 5 12 


