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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 142 DIN 25.02.2022

PROIECTUL OR]MNII DE ZI
pentru sedinta extraordjnará a Consiliului Local din data de 01.03.2022

NR. INITIATOR TITLUL PROIECTULUI DE HOTARARE Comisii
CRT.

Aprobarea procesului verbal a! ~edintei Consiliului Local din data de
~ 18.02.2022

1. Primar Project de hotãrâre pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul 1,3,5
financiar nr.1680 din 28.12.20 18 privind modul de gestionare a plätilor
In cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management a! De~eurilor In
Judetul Boto~ani”, zona 4 Boto~ani, Municipiul Boto~ani ~i a
Regulamentului de organizare ~i functionare a serviciului public de
salubrizare din jude~ul Boto~ani, actualizat

2. Primar Proiect de hotärâre pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a 1,5
Lucrärilor de Interventie (D.A.L.I.) Si a indicatorilor tehnico -

economici ai proiectului ,,Cre~terea siguran~ei pacientilor Spitalului de
Pneumoffiziologie Boto~ani prin instalarea unui sistem de detectare,
semnalizare, alarmare incendji cu acoperire totalä ~i Inlocuirea
instalatiei electrice~, cod SMIS 152377

3. Primar Project de hotàrâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat Incheiat 1,5
Intre Municipiul Boto~ani ~i Spitalul de Pneumoftiziologie Boto~ani
aferent proiectului ,,Cre~terea siguran~ei pacientilor Spitalului de
Pneumofiizio!ogie Boto~ani prin instalarea unui sistem de detectare,
semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totalà ~i Inlocuirea
instalatiei electrice~, cod SMIS 152377

4. Primar Project de hotärâre privind declararea unor imobile ca bunuri apar~inând 1,3,5
domeniului privat de interes local al municipiului Boto~ani

5. Primar Proiect de hotàrâre privind modificarea anexei continând bunurile 1,3,5
concesionate cätre S.C.”Locativa” S.A. (preluarea spatiilor comerciale
situate in str. 1 Decembrie_1918,_nr._45,_parter)

6. Primar Proiect de hotàrâre privind aprobarea, de principiu, a vânzàrii cätre 1,3,5
chiria~i a unor locuinte proprietatea municipiului ~i administrate de S.C.
Locativa S.A. (str. Crinilor nr. 21 ~i Aleea Parcului nr. 6, ap. 1)

7. Primar Proiect de hotãrâre privind trecerea unui bun din domeniul public In 1,3,5
domeniul privat a! municipiului Boto~ani in vederea casãrii/valorificãrii
(centrala termicã pe gaz - Colegiul National ,,Mihai Eminescu”)

8. Primar Project de hotãrâre privind acordul Consiliului Local pentru realizarea 1,3,5
Iucrärilor de reparatii la Liceul Tehnologic ,,Petru Rare~”






