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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local  

al Municipiului Botoşani din 30 aprilie 2014  

 

 

La şedinţă participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 109/2014, pentru aprobarea 

execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani şi a bugetului creditelor  interne la data de 

30.03.2014, cu 18 de voturi pentru şi 5 abţineri (domnii consilieri Marius Cristescu, Corneliu 

Daniel Furtună, Florin Ioan Ghiorghiţă, Gheorghe Iavorenciuc, Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 110/2014 privind iniţierea 

procedurilor pentru preluarea temporară din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea 

Consiliului Local al municipiului Botoşani a unei părţi din imobilul constituit în cazarma nr. 378 

Botoşani, în speţă a suprafeţei de 29753 m.p. teren. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 111/2014 privind  aprobarea 

susţinerii financiare a concursului de educaţie  ecologică „ŞCOALA MEA PROTEJEAZĂ 

MEDIUL!” – ediţia a VII-a, promovat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în 

parteneriat cu Consiliul Local Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, cu unanimitate 

de voturi (23). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 112/2014 privind  aplicarea 

bugetelor şi execuţiilor bugetare ale unităţilor de învăţământ, cu unanimitate de voturi (23). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 113/2014 privind aprobarea 

documentatiei  “P.UD.–str. Maxim Gorki, nr. 6“ în vederea realizării obiectivului “construire 

aşezământ social „Sf. Anastasia Romana” S+P+1E+M“, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (22) – lipseşte din sală domnul consilier Paul Onişa. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 114/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. – str. Bucovina  nr. 88 A“ în vederea realizării obiectivului “dezmembrare 

teren în patru loturi şi construire trei locuinţe P+M cu garaje“, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 115/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. – str. Bucovina nr. 57D “în vederea realizării obiectivului “ construire 

locuinţă D+P+1E+pod, garaj şi împrejmuire teren“, cu 19 voturi pentru şi 3 abţineri (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 116/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. – str. Vînătorilor nr. 13A “în vederea realizării obiectivului “ construire 

locuinţă D+P“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22).   

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 117/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. – str. Vulturului  nr. 11“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţa D partial+P+M, anexe gospodareşti şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi în sală (22).   

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 118/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.U.D. - str. Săvenilor nr. 194“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M şi împrejmuire teren, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 5 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucşţinescu şi domnii consilieri Marius Buliga, Marius Cristescu, Ovisdiu Daniel Luca şi Stelian 

Pleşca).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 119/2014 privind aprobarea 

documentatiei “ P.UD. – str. Cireşoaia nr. 11“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă parter“, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilir Lidia Bucşinescu şi domnul 

consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 120/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. - Aleea C-tin Iordăchescu nr. 16 A“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă D+P+M , garaj şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22).   

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 121/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. – str. Calea Naţională nr 78-78 A“ în vederea realizării obiectivului 

“construire complex comercial“, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilir Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 122/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.UD. - str. Împărat Traian nr. 28 sc. C , parter, ap. 1“ şi aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a terenului în suprafaţa de 9,75 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere apartament la faţada posterioară cu destinaţia de locuinţă“ , cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi în sală (22).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 123/2014 privind aprobarea 

documentatiei “ P.UD. – Calea Naţională nr. 53 bl. I1, parter “ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10,55 mp  în vederea realizării obiectivului 
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“construire spaţiu depozitare deşeuri“, cu 21 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Corneliu Daniel Furtună).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 124/2014  privind aprobarea 

documentatiei “ P.UD. - B-dul George Enescu  nr. 5, sc B, ap 1“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 5,00 mp. în vederea realizării obiectivului 

“amenajare acces din exterior in vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu 

birouri”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală(22).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 125/2014 privind  aprobarea   

închirierii  unor  spaţii  administrate  de  Şcoala Gimnazială  “Grigore Antipa” Botoşani, cu 17 

voturi pentru, 1 vot împotrivă (domunl consilier Marius Cristescu) şi 4 abţineri (doamna consilier 

Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ghoerghe Daniel Murariu şi 

Eugen Cristian Ţurcanu).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 126/2014 privind prelungirea 

duratei de transmitere în folosinţă  gratuită către Filiala de Cruce Roşie Botoşani a unui spaţiu 

din Piaţa Centrală, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 127/2014 privind măsuri de 

administrare a unor bunuri realizate prin proiectul de “Reabilitare a sistemului de termoficare 

urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” proprietatea municipiului, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi în sală (22).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 128/2014 privind aprobarea 

inventarului unor bunuri imobile (spaţii comerciale), fostă proprietate a municipiului Botoşani, 

vărsate cu aport la capitalul social al S.C. „LOCATIVA” S.A. Botoşani conform Hotărârii 

Consiliului Local nr. 83 din 4 iunie 1998, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală 

(22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 129/2014 privind prelungirea 

unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 130/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 131/2014 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 132/2014 privind aprobarea 

listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi în sală (22). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 133/2014 privind modificarea 

cuantumului burselor de merit acordate  în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Botoşani, prin majorarea cu 50% în anul şcolar 2013-2014 din bugetul local al municipiului 

Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 134/2014 privind  aprobarea 

rezultatului final al concursului de management   la Teatrul “Mihai Eminescu” Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (20) -  lipsesc domnii consilieri Marius 

Cristescui şi Eugen Cristian Ţurcanu. 

  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 135/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru lunile mai-iunie 

2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22), s-a întors domunul cosilier 

Paul Onişa, lipsind domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 136/2014 privind  preluarea 

spaţiului comercial din Piaţa 1 Decembrie nr. 4 din administrarea S.C. Locativa S.A. în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Au fost amânate următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului local al municipiului pentru anul 

2014. 

2. Proiect de hotărâre  privind  reducerea cu 25 % a cuantumului chiriei pentru spaţii din 

puncte termice utilizate cu destinaţia sedii de asociaţie de proprietari, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenţi în sală (22). 

 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Clubul Sportiv Botoşani în vederea organizării 

„Campionatului Naţional de Haltere - categoria cadeţi”. 

2. Proiect de hotărâre pentru revocarea  parţială  a Hotărârii Consiliului Local nr. 100 

din 28 martie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani 

 

 

Au fost restrase următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – B-dul Mihai 

Eminescu   nr 121 ” în vederea realizării  obiectivului “construire imobil  D+P+2 cu 

destinaţia locuinţe colective”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de mandat privind desfăşurarea 

activităţilor de eficientizare a consumurilor energetice din municipiul Botoşani. 
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3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale  Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014. 

 

 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1144,,0055..  

  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1111  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  

  

  

  

  

  

        PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                                      SSEECCRREETTAARR,,                              

CCoonnssiilliieerr,,  FFlloorriinn  IIooaann  GGhhiioorrgghhiiţţăă                                                                        IIooaann  AAppoossttuu  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat,  

Manolache Alina Ecaterina 
 

 


