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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

MINUTA 

Şedinţei ordinare din 28 februarie 2014  

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă un număr de 22 de consilieri în funcţie, lipsind domnul consilier Apostoliu Eugen-

Sorin, care a depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

            Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 40/2014 privind aprobarea 

bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, ale S.C. URBAN SERV S.A., S.C. Locativa 

S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A., cu 20 voturi  pentru şi o abţinere (d-nul consilier 

Marius Cristescu) – d-nul consilier Gheorghe Iavorenciuc lipseşte 10 minute. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 41/2014 privind aprobarea cererilor 

de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2014, pentru persoanele ce 

au în întreţinere un elev sau student care a obţinut premiul I, II sau III la faza naţională sau 

internaţională a unei olimpiade, în unanimitate (21 voturi) – lipseşte d-nul consilier Gheroghe 

Iavorenciuc. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 42/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Dragoş Vodă nr. 62” în vederea realizării obiectivului „construire 

locuinţă S+P+M”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 43/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. A.S.Puşkin fără nr.” în vederea realizării obiectivului „construire imobil 

P+M  cu funcţiuni de service auto, magazin piese auto şi locunţă la mansardă”, în unanimitate (21 

voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 44/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – nr. parcelă 386/4, 389/18, nr. CAD 6935/3, CF 61176 – zona Tulbureni” în 

vederea realizării obiectivului „construire anexă a exploataţiilor agricole şi împrejmuire teren”, în 

unanimitate (21 voturi). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 45/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. A.S. Puşkin nr. 122” în vederea realizării obiectivului „extindere 

construcţie extistentă P+1E – hală prestări servicii”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 46/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Tulbureni nr. 2E” în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă 

D+P+M, anexă gospodărescă, împrejmuire teren şi racord utilităţi”, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri 

(d-na consilier Lidia Bucşinescu şi d-nul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 47/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Calea Naţională nr. 34 G” în vederea realizării obiectivului „construire 

spaţiu comercial P+1E+M”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 48/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Viilor nr. 3A” în vederea realizării obiectivului „extindere şi 

mansardare spaţiu comercial şi acoperire parţial terasă existentă”, în unanimitate (20 voturi) – d-nul 

consilier Cătălin Virgil Alexa a ieşit. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 49/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Nicolae Grigorescu fără nr.” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 120,00 mp în vederea realizării obiectivului 

„construire P+M”, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (d-nii consilieri Mihai Tincu şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

Notă: se propune şi se aprobă reducerea preţului concesiunii cu 95%. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 50/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – parcela p.c.121/2 şi 112/24 sola 15” în vederea realizării obiectivului 

„construire anexă pentru depozitare produse agricole”, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na 

consilier Lidia Bucşinescu şi d-nul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 51/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei pentru aprobarea documentaţiei „P.U.D. – str. Eternităţii nr. 35” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuinţă P+M”, în unanimitate (21 voturi) – s-a întors în sală d-nul onsilier 

Cătălin Virgil Alexa. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 52/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Doboşari nr. 17” în vederea realizării obiectivului „construire P şi 

anexă gospodărească”, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na consilier Lidia Bucşinescu şi d-nul 

consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 53/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Pârâului nr. 16” în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă 

P+M şi împrejmuire teren” , cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na consilier Lidia Bucşinescu şi d-

nul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 54/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.Z. – str. Pod de Piatră nr. 106-108” în vederea realizării obiectivului 

„introducere tern în intravilan St=2720,00 mp şi construire hală metalică – sediu firmă (birouri, 

service auto, depozitare piese auto)”, în unanimitate (21 voturi). 

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 55/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.Z. – str. Pajiştei, parcel 405/13” în vederea realizării obiectivului „introducere 

tern în intravilan St=6250,00 mp pentru construire locuinţă şi anexe”, în unanimitate (21 voturi). 

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 56/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – str. Împărat Traian nr. 8 ” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafată de 23,00 mp în vederea realizării obiectivului „extindere şi schimbare 

destinaţie din garaje în spaţii şi birouri”, în unanimitate (21 voturi). 

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 57/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei „P.U.D. – b-dul Mihai Eminescu nr. 121” în vederea realizării obiectivului „construire 

imobil D+P+2 cu destinaţia locunţe colective”, în unanimitate (21 voturi). 

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 58/2014 privind prelungire contract 

închiriere din str. Cornişa nr. 5, proprietar S.C. „ELECTROMINING” S.A., chiriaş Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 59/2014 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, în unanimitate (20 voturi) – a ieşit d-nul consilier Paul Onişa.  

Notă: s-a supus la vot cu propunerea prelungirii concesiunii pe o perioadă de 3 ani. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 60/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, în unanimitate (20 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 61/2014 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, în unanimitate (19 voturi) – iese 

d-nul consilier Stelian Pleşca. 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 62/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în  regim de urgenţă, în unanimitate (21 

voturi) – se întorc domnii consilieri Paul Onişa şi Stelian Pleşca. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 63/2014 privind aprobarea Statului 

de funcţii la Serviciul Local de Asistenţă Socială Botoşani, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (d-

nul consilier Marius Buliga) şi 2 abţineri (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Florin Ioan 

Ghiorghiţă). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 64/2014 privind aprobarea 

calendarului pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de management pentru ocuparea postului 

de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, cu 15 voturi pentru şi 6 împotrivă (doamnele consilier 

Mihaela Huncă şi Tereza Nica şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, 

Paul Onişa, Mihai Tincu). 

Notă: Hotărârea nr. 64/2014 a fost votată cu amendament – înlocuirea condiţiei de concurs a 

experienţei manageriale de 3 ani într-o instituţie publică de cultură cu pregătire sau experienţă în  

management, potrivit art. 3 din OUG nr. 189/2008. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 65/2014 privind modificarea HCL 

nr. 351/28.11.2013 privind constituirea comisiei de Concurs de management / soluţionare a 

contestaţiilor în vederea ocupării funcţiei de manager la Teatrul „Mihai Eminescu”, cu 20 voturi 

pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Mihaela Huncă). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 66/2014 privind aprobarea 

rezultatului final al concursului de management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, în 

unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 67/2014 privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unui teren amplasat pe Calea Naţională / intrare în municipiu 

dinspre Iaşi, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 68/2014 privind aprobarea cesiunii 

între Reinvest Trading S.R.L. şi Rewe Projecktentwicklung Romania S.R.L., în unanimitate (21 

voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 69/2014 privind stabilirea 

capacităţii de păşunat pentru păşunile proprietatea municipiului, cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă 

(domnul consilier Marius Cristescu) şi 3 abţineri (doamna cosilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi 

domnii consilieri Radu Lebădă şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 70/2014 privind acordarea titlului 

de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” doamnei Lucia Olaru Nenati, cu 19 voturi pentru 
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şi 1 abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) – se întoarce domnul consilier Ghoerghe 

Iavorenciuc şi lipsesc domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Gheorghe Gabriel Murariu. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 71/2014 privind aprobarea Listei 

noilor Indicatori tehnico-economici, precum şi a Devizului General pentru realizarea componentei 

„Extinderea reţelei de apă şi de canalizare în ZAA/Aglomerarea Botoşani”, din cadrul Proiectului 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate în 

judeţul Botoşani”, cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) – 

se întorc domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Gheorghe Gabriel Murariu. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 72/2014 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „Reabilitarea 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr.4, sc. A, B, Aleea Arcului, 

din municipiul Botoşani”, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Marius Buliga, Gheorghe Iavorenciuc şi Ovidiu Daniel Luca) – lipseşte domnul consilier 

Marius Cristescu. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 73/2014 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „Reabilitarea 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr.56, sc. A, Calea Naţională, 

din municipiul Botoşani”, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Marius Buliga, Gheorghe Iavorenciuc şi Ovidiu Daniel Luca) – lipseşte domnul consilier 

Marius Cristescu.  

 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 74/2014 aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul „Reabilitarea termică în 

vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr.42, sc. A, B şi C, str. Săvenilor, din 

municipiul Botoşani”, cu 17 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Marius Cristescu, Gheorghe Iavorenciuc şi Eugen Cristian Ţurcanu) – lipseşte 

domnul consilier Marius Buliga. 

 

La propunerea iniţiatorului de proiect, respectiv d-nul Primar Ovidiu Iulian Portariuc a fost 

retras următorul proiect:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii “Instalaţie de nocturnă şi instalaţie de încălzire gazon Stadion Municipal Botoşani” din 

municipiul Botoşani. 
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La propunerea iniţiatorului de proiect, respectiv d-nul consilier Cătălin Virgil Alexa, a fost 

retras următorul proiect:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile din municipiul Botoşani. 

 

A fost respins următorul proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 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”, cu 6 voturi pentru, 12 împotrivă şi 4 abţineri. 

 

Au fost amânate prin vot următoarele proiecte de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare li funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoşani. 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. 

 

Fiind un proiect de patrimoniu şi din lipsă de cvorum, a fost amânat Proiectul de hotărâre 

privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale situate în imobile proprietatea 

municipiului Botoşani, care au făcut obiectul proiectului “Reabilitarea Centrului istoric şi a Zonei 

Pietonale a municipiului”, cu 13 votul pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

 

    

 Şedinţa se închide la ora 15,17. 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 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,     SECRETAR, 

     Consilier, Dr. Corneliu Daniel Furtună                                      Ioan Apostu 

 

 

  

 


