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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 26 aprilie 2012 
 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 662/20.04.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 26 aprilie 2012, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 662/20.04.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţul publicitar 
din „Monitorul de Botoşani" (adresă transmisă prin fax), precum si prin afişare la 
afişierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 29 martie 2012, 6 aprilie 2012 şi 19 aprilie  2012; 
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Drelciuc Simion, prin demisie; 
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Lupaşcu Gheorghe Costel;  
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de specialitate 
nr.2  a Consiliului Local al municipiului Botoşani; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului local al municipiului  
Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 31.03.2012;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei de Servicii Publice,Sport şi Agrement Botoşani, pentru anul 2012;   
 7. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri de administrare a zonelor 
pietonale din Centrul Istoric al municipiului Botoşani;  
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii cofinanţării  pentru 
desfăşurarea concursului de educaţie  ecologică „Şcoala Mea Protejează Mediul!” – 
ediţia a V-a , promovat de Agenţia Pentru  Protecţia Mediului Botoşani în parteneriat cu 
Consiliul Local al municipiului Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare a 
unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului; 
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 10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 
concesiune; 
 11. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii 
din incinta Punctelor Termice; 
 12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani; 
 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Pacea nr. 
108 C”, în vederea realizării obiectivului “construire spălătorie şi service auto, 
împrejmuire teren”; 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Drumul 
Tătarilor nr.74 (78)”, în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + M , garaj, 
CT şi sediu firmă”. 
  
 
 Nota anexă cuprinde urmatoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D., Aleea Teodor 
Callimachi nr. 2, sc. A, parter, ap. 3“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă 
a terenului în suprafaţă de 56,41 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere 
apartament în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în sediu firmă şi spaţiu 
comercial cu acces din exterior”;  
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Botoşani nr. 55 din 22 februarie 2007 privind constituirea comisiei 
de evaluare a proiectelor şi aprobarea criteriilor de acordare a finanţărilor 
nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoşani; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aferente spaţiilor 
în care funcţionează cabinete medicale; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii Şcoala Postliceală Sanitară 
„Laureatus” Botoşani unităţii de învăţământ ce va fi înfiinţată de către Fundaţia pentru 
Ştiinţă şi Sănătate „Laureatus” Botoşani. 
  
 
 La lucrarile şedintei participă toţi cei 23 de consilieri numiţi în funcţie.. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
  

D-ra consilier Bălăucă – preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi din proiect 
şi nota anexă, supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (22). 

 
La dispoziţia domnilor consilieri s-au pus procesele – verbale ale şedinţelor 

Consiliului Local din 29 martie 2012, 6 aprilie 2012 şi 19 aprilie 2012, fiind rugaţi domnii 
consilieri, să prezinte în scris eventualele obiecţii  la consemnările din procesele – 
verbale susmenţionate, motivat de faptul că acestea sunt deosebit de lungi şi necesită 
timp important pentru prezentare.  
 
 Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de 
interpelări. 
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 D-nul consilier Egner – ridică problema legată de taxa pentru deţinere câini de 
companie, impusă locatarilor din cadrul Asociaţiei de Proprietari nr. 51 de pe str. 
Bucovina, în valoare de 2 lei. Această taxă este ilegală întrucât nu poate fi stabilită de 
către asociaţia de proprietari. Un atribut pentru taxe speciale îl poate avea Consiliul 
Local. De regulă, asociaţiile de proprietari, în mod abuziv, decid anumite aspecte, în 
întrunirile pe care le au, la nivel de membri ai comitetului, de fapt, aceleaşi persoane 
care participă la alegeri şi stabilesc echipa de conducere. O asemenea taxă nu se 
justifică, nu există nici un fel de cercetare, nu cunosc exact dacă un locatar deţine sau 
nu un câine, nu există un regulament care să fi fost supus unei dezbateri publice, drept 
pentru care, nu se justifică acei 2 lei taxă pentru deţinătorii de câini.  

Consideră că nu există suficientă preocupare din partea administraţiei locale în 
privinţa asociaţiilor de proprietari. În continuare, la nivelul asociaţiilor de proprietari sunt 
susţinute abuzuri. Deţine un apartament moştenire de la părinţi, nu locuieşte nimeni în 
el de mai bine de un an de zile însă plăteşte lunar la cheltuielile comune. Ar trebui 
adăugat un amendament la statut care să limiteze aceste abuzuri pe care le fac 
preşedinţii şi comitetele asociaţiilor de proprietari.   
 În urmă cu câţiva ani s-a încercat aflarea nivelului salariilor celor care sunt plătiţi 
din cadrul asociaţiilor de proprietari, răspunsul primit - salariile lor sunt confidenţiale. 
Consideră că aceste aspecte ar trebui reglementate.  
 
 D-nul consilier Eram – oraşul nostru a fost vizitat în ultima perioadă, de mai mulţi 
sportivi, pentru participare la competiţii organizate pe raza municipiului, care au 
întâmpinat inconveniente în sensul că şoferii autocarelor cu care au ajuns în Botoşani 
au fost verificaţi de poliţie şi au fost amendaţi pentru că nu deţineau autorizaţie de liberă 
trecere. Autocarele au staţionat în parcările hotelurilor unde au fost cazaţi sportivii. 
Problema trebuie clarificată şi rezolvată întrucât aceştia nu cunosc faptul că au nevoie 
de liberă trecere pe teritoriul municipiului. Patronii hotelurilor vor prezenta în scris 
situaţia prezentată.  
 Se vehiculează sprijinul investitorilor în municipiu. Au început să fie probleme în 
privinţa locuirilor de înhumare în cimitirele de pe raza municipiului. Un investitor local 
doreşte să realizeze un cimitir privat în extensia cimitirului Eternitatea. Au apărut 
contestaţii în promovarea P.U.D., între timp s-a rezolvat problema în sensul că Agenţia 
Mediului a impus anumite condiţii care au fost respectate şi apoi a primit avizul. Solicită 
a se acorda sprijin investitorului pentru o extensie a cimitirului Eternitatea, funcţiunea 
există în zonă iar extensia se face în limita de proprietate cu cimitirul actual. Ar fi şi în 
avantajul administraţiei locale întrucât întâmpinăm probleme cu înhumarea celor 
decedaţi.  
 

D-nul primar Flutur – în seara când au ajuns sportivii în Botoşani, Poliţia Rutieră 
a fost cea care a verificat şi amendat. Există un amendament prin care se specifică clar 
faptul că organizatorul trebuie să ia în calcul toate posibilităţile şi să rezolve situaţiile 
apărute. Un patron de hotel ori chiar organizatorul trebuie să aibă grijă să anunţe că în 
momentul în care ajung pe teritoriul municipiului Botoşani este nevoie de liberă trecere.  

Referitor la extensia cimitirului Eternitatea avem nevoie de locuri de înhumare. În 
momentul anunţului în mass – media locală privind obţinerea autorizaţiei de mediu au 
intervenit cetăţeni, invocând o serie de probleme printre care şi un Ordin al Ministerului 
Sănătăţii prin care se precizează că nu se poate amenaja un cimitir nou la o distanţă 
mai mică de 50 metri de o proprietate privată. În privinţa cimitirelor vechi numai la 3 
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metri de proprietatea privată. Trebuie văzut cum se interpretează legea, având în 
vedere că este vorba despre extensia unui cimitir  existent. 

 
D-nul consilier Eram – există aviz de la Agenţia Mediului. 
 
D-nul consilier Cîrlan– un grup de cetăţeni din zona Şcolii Generale nr. 4 reclamă 

faptul că nu există teren de joacă pentru copii. Soluţia propusă de cetăţenii – la 
atelierele şcolii şi terenul de joacă al şcolii după terminarea orelor de program fiind 
împrejmuit cineva încuie şi creşte 2 câini. Propune accesul copiilor din zonă la terenul 
de joacă al şcolii după orele de cursuri.  

 
D-nul primar Flutur – în jurul Şcolii Generale nr. 4 tocmai a fost construit un teren 

nou, modern pentru copiii mici. Pentru partea sportivă, una din clădirile acestei şcoli a 
fost retrocedată Fundaţiei Caritatea prin hotărâre judecătorească, drept pentru care 
este necesar acceptul proprietarilor. În general, terenurile de sport din dotarea 
instituţiilor de învăţământ sunt folosite după orele de curs, nu există restricţii.  

 
D-nul consilier Vâzdoagă – asociaţiile de proprietari au primit adrese emise de 

Primăria Municipiului Botoşani cu privire la atestarea administratorilor – contabili. Cei 
care au obţinut deja un atestat de administrator – contabil nu au termen limitat de 
valabilitate, ci eliberarea lor e pe perioadă nedeterminată. Dacă este vorba despre 
reverificarea cunoştinţelor, o testare, este cu totul altceva. Dar, fiind vorba despre o 
reatestare este în afara legii. Posibil să existe şi administratori – contabili în cadrul 
asociaţiilor de proprietari care nu deţin atestat, în cazul lor fiind necesară atestarea.  

 
 D-nul viceprimar Ghiorghiţă – tot ce ţine de Ordonanţa nr. 600 a fost abrogat 
inclusiv atestarea administratorilor contabili la asociaţiile de proprietari. Odată cu 
apariţia Ordonanţei nr. 230 administratorii contabili vor avea nevoie de un nou atestat. 
 

D-nul primar Flutur – există administratori – contabili care nu au atestat, iar 
legislaţie în vigoare prevede reatestarea administratorilor – contabili.  

Îl roagă pe d-nul consilier Vâzdoagă să-i răspundă domnului consilier Egner la 
interpelarea adresată. 

 
D-nul consilier Vâzdoagă – relaţia dintre Consiliul Local şi asociaţiile de 

proprietari nu sunt de subordonare, ar fi imixtiune.  
 
D-nul consilier Egner – dar atestarea administratorilor – contabili nu se 

încadrează în imixtiune ? 
 
D-nul consilier Vâzdoagă – este singura excepţie prevăzută de lege. Însă 

reatestarea administratorilor – contabili o cataloghează drept un abuz.  
 
D-nul consilier Portariuc – ridică problema scufundării unei maşini taxi într-o 

groapă în asfalt, de aproximativ jumătate de metru, pe teritoriul municipiului. Intenţia 
taximetristului este de a acţiona în instanţă municipalitatea. Ce s-a-ntâmplat de fapt ? 
Este vorba despre o lucrare în curs de execuţie, nesemnalizată ?  
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D-nul primar Flutur – este una din lucrările pe POS Mediu, s-a pus la dispoziţia 
constructorului toate terenurile pe care lucrează până la finalizarea lucrărilor. Vinovat 
este constructorul pentru nesemnalizare. Constructorul urmează a fi obligat să 
plătească daune respectivului cetăţean. Din momentul în care intrăm în contract cu o 
firmă oarecare, predăm amplasamentul constructorului, care are obligaţia să facă toate 
diligenţele pentru ca lucrarea să se desfăşoare în bune condiţii. Înţelege că respectiva 
groapă era plină cu apă şi nesemnalizată. 

 
D-nul consilier Portariuc – propune a se solicita daune de imagine, mai ales că 

se face vorbire şi de brandul oraşului. Ar fi bine să-i responsabilizăm pentru viitor.  
 
 
 Se trece la analiza punctului nr. 1 din proiectul ordinii de zi: 
 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al 
municipiului Botoşani din data de 29 martie 2012, 6 aprilie 2012 şi 19 aprilie 2012. 
 
  Procesele - verbale se află în sală, fiecare consilier urmează a le studia până la 
sfârşitul şedinţei, eventualele obiecţiuni vor fi prezentate în scris, întrucât acestea sunt 
deosebit de lungi şi necesită timp important pentru studiu. 
 
 
 Punctul nr. 2: 
 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Drelciuc Simion, prin demisie. 
 
 Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind aprobat cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 Punctul nr. 3: 
 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Lupaşcu Gheorghe Costel. 
 
  Se dă cuvântul comisiei de validare pentru prezentarea raportului. 
 
 Comisia validează mandatul de consilier local al domnului Lupaşcu Gheorghe 
Costel.   
 
 Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii. 
 
 D-nul Lupaşcu – depune jurământul.  
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 D-nul primar Flutur – urează bun venit domnului Lupaşcu, mulţumeşte pentru 
sprijinul acordat executivului şi activitatea depusă în cadrul Consiliului Local de către 
domnul Drelciuc şi îi urează succes. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
  
 Punctul nr. 4: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de 
specialitate nr. 2  a Consiliului Local al municipiului Botoşani. 
 
 Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare 
asupra proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 acordă aviz favorabil asupra acestui proiect de 
hotărâre.   
  
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot şi este este obţinut 
următorul rezultat: 

- 22 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
 
 Punctul nr. 5: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului local al 
municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 31.03.2012.  
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
asupra acestui proiect de hotărâre.  
 
 Este dat cuvântul pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Vâzdoagă – veniturile realizate în primul trimestru al anului în curs 
sunt de 117 % însemnând aproximativ 100 miliarde Rol peste prevederi. Este nedumerit 
asupra capitolului cheltuieli şi anume: dacă la cheltuieli de personal nu s-ar fi realizat 
lucrurile ar fi fost clare şi bine cunoscute, însă sunt cheltuieli de 87,4 %, nerealizare de 
7.900 mii lei şi absolut la toate capitolele în parte nu sunt realizate cheltuielile propuse. 
Dacă nu s-ar fi realizat prevederile la încasări s-ar fi justificat, dar faptul că s-a încasat 



 7 

peste 100 % şi înregistrăm cote subprocentuale la absolut toate capitolele de cheltuieli 
ridică semne de întrebare drept pentru care solicită lămuriri.  
 
 D-nul primar Flutur – o analiză asupra execuţiei bugetare pentru trimestrul I 2012 
conduce la concluzia că avem încasat mai mult cu 100 miliarde lei faţă de ceea ce s-a 
prognozat. La asemenea încasări mari normal că nu corespund şi cheltuielile pe primele 
trei luni ale anului. Însă, dacă ne uităm la cheltuielile prevăzute în bugetul iniţial şi 
realizarea chletuielilor la 3 luni ne aflăm aproape de 100 %. Suplimentarea veniturilor 
rezultă şi din banii veniţi de la Uniunea Europeană care nu au reuşit să fie cheltuiţi. 
Explicaţiile le va da directorul economic Sănduc.  
 
 D-nul Sănduc – un motiv de necheltuire a banilor a fost starea vremii, timpul fiind 
nefavorabil asemenea cheltuieli nu au fost angajate. Un alt factor fiind rectificările 
bugetare, în data de 29 martie 2012 s-a făcut ultima rectificare substanţială iar 
cheltuielile nu au putut fi angajate; subvenţia de 11 miliarde lei nu a fost posibil a fi 
înregistrată întrucât sunt necesare 5 zile pentru operare prin Trezorerie. Alte motive 
care au condus la necheltuirea banilor: lucrările de reparaţii străzi, întreţinere spaţii 
verzi, nu au putut fi realizate în luna martie, ci doar au fost estimate a fi realizate în 
martie. Privind evaluarea bugetului şi estimarea cheltuielilor angajate o prioritate 
maximă avem în folosirea cu eficienţă şi cu deosebită atenţie a banilor în cursul anului 
2012. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (2). 
 
 

 Se pune în discuţie, punctul nr. 6: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Direcţiei de Servicii Publice,Sport şi Agrement Botoşani, pentru anul 2012. 
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr.  3 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
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 Art.1. – se supune la vot şi se obţine următorul rezultat: 

- 22 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
 Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 

- 22 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
 Art.3. – se obţine următorul rezultat: 

- 22 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
 Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 

- 22 voturi pentru 
-   1 abţinere (Lupaşcu). 

 
 

Punctul nr. 7: 
Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri de administrare a 

zonelor pietonale din Centrul Istoric al municipiului Botoşani. 
 

 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz 
favorabil asupra acestui proiect de hotărâre. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 

 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (23). 
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Se pune în discuţie punctul nr. 8: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii cofinanţării  pentru 

desfăşurarea concursului de educaţie  ecologică „Şcoala Mea Protejează Mediul!” 
– ediţia a V-a, promovat de Agenţia Pentru  Protecţia Mediului Botoşani în 
parteneriat cu Consiliul Local al municipiului Botoşani şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Botoşani. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
 

 Punctul nr. 9: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de vânzare a 
unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   4 abţineri (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti, Tupiluş). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   4 abţineri (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti, Tupiluş). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   4 abţineri (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti, Tupiluş). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   4 abţineri (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti, Tupiluş). 
 
 
Punctul nr. 10: 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 
concesiune. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  

 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (23). 

 
 

Punctul nr. 11: 
 Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere a unor 
spaţii din incinta Punctelor Termice. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (23). 

 
 

Punctul nr. 12: 
 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
 
Punctul nr. 13: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Pacea nr. 

108 C”, în vederea realizării obiectivului “construire spălătorie şi service auto, 
împrejmuire teren”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 

 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
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-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 
 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 

 
 

Punctul nr. 14: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Drumul 

Tătarilor nr.74 (78)” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M , 
garaj, CT şi sediu firmă”. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 

 
 Se trece la analiza proiectelor de hotărâre cuprinse în nota anexă. 

Punctul nr. 1 din nota anexă: 
 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea Teodor 
Callimachi nr.2,sc. A, parter, ap.3“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare 
directă a terenului în suprafaţă de 56,41 mp. în vederea realizării obiectivului 
“extindere apartament în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în 
sediu firmă şi spaţiu comercial cu acces din exterior”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 



 13 

 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  

 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  

 
Art.5. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 voturi împotrivă (Vâzdoagă, Bărculeţ, Timofti) 
-   1 abţinere (Lupaşcu).  
 

 
Se ia în discuţie punctul nr. 2 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Botoşani nr. 55 din 22 februarie 2007 privind constituirea 
comisiei de evaluare a proiectelor şi aprobarea criteriilor de acordare a 
finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoşani. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind obţinut următorul 
rezultat: 

- 21 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Lupaşcu). 
 
 
Punctul nr. 3 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aferente 

spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
 

 
Punctul nr. 4: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii Şcoala Postliceală Sanitară 

„Laureatus” Botoşani unităţii de învăţământ ce va fi înfiinţată de către Fundaţia 
pentru Ştiinţă şi Sănătate  „Laureatus” Botoşani. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (23). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (23). 
 
 
Epuizându-se  materialele  din  ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

d-ra preşedinte de şedinţă – consilier Adriana Carmen Bălăucă, declară închise lucrările 
şedinţei de astăzi. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier, Adriana Carmen Bălăucă                             SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
       Mocanu Niculina 
 

 
   
   
   

 
 
 


