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Participă un număr de 21 de consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri Ovidiu Daniel 

Luca şi Gheorghe Iavorenciuc, care au depus cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 147/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru şedinţa ordinară din 

30 mai 2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 148/2014 pentru aprobarea 

Contului de execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a 

bugetului creditelor interne pe anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 149/2014 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Mihai Tincu şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu) şi 5 abţineri (doamnele consilier Mihaela Huncă, Tereza Nica şi Aura Simion şi 

domnii consilieri Paul Onişa şi Ady Petruşcă) – au fost învoiţi de la lucrările şedinţei domnii 

consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Radu Lebădă. 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 150/2014 privind aprobarea 

tarifelor şi preţurilor locale ale energiei termice livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN 

CALOR S.A. Botoşani, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul cosilier Paul Onişa). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 151/2014 privind acordarea 

titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului Marcel Mănăstireanu, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 152/2014 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”, cu 14 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 3 

abţineri (domnii consilieri Marius Buliga, Marius Cristescu şi Corneliu Daniel Furtună). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 153/2014 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 154/2014 privind aprobarea 

asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Fundaţia Nicoară 
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Botosani, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „În aceeaşi limbă”, cu 18 

voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 155/2014 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 43 din 25 februarie 2010 

privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. 

NOVA APASERV S.A. Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 156/2014 privind aprobarea 

strategiei tarifare şi modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare prin concesionare – judeţul Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 157/2014 pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 

Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 158/2014 privind aprobarea 

documentatiei  “P.U.D. – str. Peco nr. 48” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+1E”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 159/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – Aleea Petalelor nr. 3” în vederea realizării obiectivului “construire  

locuinţă D+P”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 160/2014 privind aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. Dimitrie Rallet nr. 14” în vederea realizării obiectivului “extindere 

şi mansardare locuinţă; împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 161/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Victoriei nr. 2, bl. H3, sc. A, et. P, ap. 2” şi aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10.00 mp în vederea realizării obiectivului 

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

stomatologic”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 162/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.UD.  – str. Aprodu Purice nr. 6” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 270,50 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare şi 

transformare staţie preepurare în spaţiu de producţie, mansardare cu destinaţia de birouri, 

construire două hale – spaţii de producţie  a ambalajelor de hârtie şi carton” , cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 163/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Împărat Traian nr. 60, sc. C, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 17,50 mp în vederea realizării obiectivului 

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

consilierilor prezenţi (19). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 164/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Independenţei nr. 1, sc. E, ap. 2” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 49,00 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere şi modernizare cabinet stomatologic” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 165/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. - str. Armoniei  nr. 13, sc. A, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 23,25 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere apartament cu destinaţia locuinţă”, cu unaninmitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 166/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Bucovina  nr. 4, sc. A, parter, ap. 1” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 17,65 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere apartament în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial şi 

birouri la faţada principală a blocului, etapa I - concesionare teren - Intrare în legalitate”, cu 17 

voturi pentru şi 2 abţineri (doamna cosilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Gheorghe 

gabriel Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 167/2014 privind prelungirea 

unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 168/2014 privind aprobarea 

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

voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 169/2014 privind prelungirea 

unui contract de închiriere pentru spaţiul din incinta punctului termic Octav Băncilă 1, cu 18 

voturi pentru şi o abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 170/2014 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 171/2014 privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului din 

str. Armeană nr. 34 Botoşani, cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina 

Camelia Lupaşcu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 172/2014 privind stabilirea 

redevenţei datorate bugetului local în baza contractului de concesiune nr. 4524/2014, titular Popa 

Valentin, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 173/2014 privind modificarea 

componenţei comisiei de licitaţie pentru vânzarea construcţiilor – Infrastructura blocurilor N1C-

N1D, situată în municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 78, cu 17 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) – domnul consilier Stelian Pleşca nu a 

votat. 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 174/2014 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei  Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2014, cu 

12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Mihaela Huncă, Tereza Nica şi Aura 

Simion şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Ady Petruşcă, Mihai 

Tincu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 1 abţinere (domnul cosilier Paul Onişa). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 175/2014 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 176/2014 privind aprobarea 

schimbului între terenul proprietatea familiei Dănilă Gheorghe şi Dănilă Teodora situat în incinta 

Stadionului Municipal şi terenurile  proprietate privată a municipiului din str. Cuza Vodă nr. 2 şi 

Calea Naţională nr 86, zona bl. D2, D3, D4, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 177/2014 privind asocierea între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Fundaţia Culturală „Hyperion – Caiete 

Botoşănene”, cu sediul în Botoşani str. Pietonalul Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a activităţii culturale “POEŢI ROMÂNI LA EMINESCU 

ACASĂ. 125 DE ANI DE POSTERITATE EMINESCIANĂ”, cu 17 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 1 abţinere (domnul consilier 

Corneliu Daniel Furtună). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.178/2014 pentru modificarea 

art. 2 din H.C.L. nr. 329 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea  documentaţiei “P.U.D. – str. 

Nicolae Iorga  nr 4, Str. Nicolae Iorga  nr 6, Str. Nicolae Iorga  nr 8 – CAD  şi CF 59946,  CAD 

1710 si CF 57433” în vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE COMPLEX PENNY 

MARKET şi aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de circa 238,00 mp prin încredinţare 

directă”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 179/2014  privind punerea la 

dispoziţie a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipilui 

Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice – etapa II” a terenurilor aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect, 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 180/2014 privind alocarea 

sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului Botoşani Asociaţiei pentru Promovarea 

Culturii în Est – CULTUREST pentru desfăşurarea unor acţiuni necesare înfiinţării Muzeului 

Vieţii Cotidiene în Comunism, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Marius 

Cristescu şi Corneliu Daniel Furtună) şi 2 abţineri (domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu 

şi Stelian Pleşca). 

 

A fost amânat următorul proiect de hotărâre, la propunerea domnului arhitect Dan Sandu, 

întrucât nu s-a terminat consultarea publicului, cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - EXTINDERE CIMITIR 

MUNICIPAL „ETERNITATEA” în tarlaua nr. 30, PC 263 şi PC 265 -NC/CF – 62186, NC/CF – 

62187, NC/CF – 62340, în vederea introducerii terenului în intravilan pentru extinderea 

cimitirului „ETERNITATEA”. 

Şedinţa se închide la ora 11,50. 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului 

Botoşani şi pe site-ul propriu. 

  

      

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

  Consilier,      SECRETAR, 

 Cătălina Camelia Lupaşcu      Ioan Apostu 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 

  


