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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

MINUTA 

Şedinţei ordinare din 26 iunie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă un număr de 20 de consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri Cătălin Virgil 

Alexa, Marius Buliga 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. 185/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru data de 26 iunie, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 186/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile iulie-august 

2014, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Ovidiu Daniel Luca). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 187/2014 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(19) – domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă a fost învoit prin vot pentru restul şedinţei. 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 188/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – Aleea Iazului  nr. 1” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 189/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Ion Pillat nr. 25” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P +1E , anexă gospodărească şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 190/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Trandafirilor nr. 35” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă S+P+M cu garaj şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 191/2014 pentru aprobare 

documentaţiei “P.UD. – str. Tulbureni  nr. 103“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 192/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Petru Rareş nr. 62” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă D+P+1E”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).  
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 193/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Aluniş  nr. 13” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 194/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – extravilan P.C. nr. 389/44 – zona Tulbureni” în vederea realizării 

obiectivului “construire anexă a exploataţiilor agricole S parţial + P”, cu 15 voturi pentru şi 4 

abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu 

Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 195/2014 privind prelungirea 

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

consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 196/2014 privind prelungirea unor 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 197/2014 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. 198/2014 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 199/2014 privind numirea unei 

Comisii speciale de verificare a sesizării din petiţia  înregistrată  la nr. 398/2014, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 200/2014 pentru aprobarea 

modificării  HCL 241/29.08.2013 privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. - Calea Naţională nr. 233 

, CAD / CF 58074” în vederea realizării obiectivului „construire hala metalică producţie tâmplarie şi 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 201/2014 pentru aprobarea 

modificării HCL nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea documentaţiei "P.U.D. - str. Humăriei nr. 20 

NC/CF 52604” în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă P+1E”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 202/2014 privind aprobarea 

asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Asociaţia Art and Heritage 

UNESCO Club, persoană juridică/fizică cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 35, 

reprezentată prin Nicoleta Zagura, în calitate de reprezentant legal în vederea finanţării şi realizării 

în comun a Proiectului „Timpul … pentru Mihai Eminescu”, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) – a fost învoit domnii consilieri Radu Lebădă şi Marius 

Cristescu.  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 203/2014 privind pentru revocarea 

Hotărârii nr. 139 din 16 mai 2014 privind măsuri pentru susţinerea financiară din bugetul local a 

cheltuielilor comune, în legătură cu energia termică precum şi a cheltuielilor cu apa–canal, gunoi 

menajer în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu) şi 3 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel 
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Luca şi Eugewn Cristian Ţurcanu) - au fost învoiţi domnii consilieri Stelian Pleşca, Gheorghe 

Gabriel Murariu şi Eugen Sorin Apostoliu. 

 

Au fost amânate următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Direcţiei Publice, Sport si Agrement a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a finalizării obiectivului „Reabilitarea Parcului Curcubeului 

în municipiul Botoşani”. 

2. Proiect de hotărâre privind numirea în Comisia  pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii din 

cadrul Liceului Tehnologic „Petru  Rareş”  Botoşani a reprezentantului  administraţiei publice 

locale. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  Poliţiei  Locale a 

Municipiului Botoşani, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta 

subsolului ansamblului O1-O3, Calea Naţională intersecţie cu strada Ion Pillat. 

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Calea 

Naţională nr. 44 bis către Clubul Sportiv Botoşani. 

 

A fost retras următorul proiect de hotărâre: 

 

11..  PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee  îînn  CCoonnssiilliiiillee  

ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  aallee  uunnoorr  uunniittăăţţii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddee  ssttaatt  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  BBoottooşşaannii..      

  

 Şedinţa se închide la ora 10,50. 

 

 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. 

  

  

  

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,    

  CCoonnssiilliieerr,,              SSEECCRREETTAARR,,  

CCăăttăălliinnaa  CCaammeelliiaa  LLuuppaaşşccuu              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 

  


