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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

MINUTA 

Şedinţei ordinare din 28 martie 2014  

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă un număr de 21 de consilieri în funcţie, lipsind doamna consilier Mihaela Huncă şi 

domnul consilier 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. 80/2014 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul “Reabilitare 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 2 sc. A, B, C, D, E şi F, 

strada Cuza Vodă din municipiul Botoşani”, cu 18 voturi pentru şi 1 împotrivă (domnul consilier 

Corneliu Daniel Furtună) şi 2 abţineri (d-nii consilieri Marius Cristescu şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 81/2014 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul Reabilitare 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe din strada Victoriei nr. 1 din 

municipiul Botoşani”, cu 11 voturi pentru, 1 împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 

9 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin 

Apostoliu, Marius Buliga, Marius Cristescu, Florin Ioan Ghiorghiţă, Ovidiu Daniel Luca Gheorghe 

Gabriel Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 82/2014 privind “Reabilitare 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a două blocuri de locuinţe din municipiul Botoşani”, 

a cheltuielilor aferente şi a mecanismului de recuperare a cheltuielilor, 12 voturi pentru, 2 împotrivă 

(domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 7 abţineri (doamna cosilier 

Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Marius Cristescu, 

Florin Ioan Ghiorghiţă, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 83/2014 privind “Reabilitare 

termică în vederea creşterii eficienţei energetice a trei blocuri de locuinţe din municipiul Botoşani”, 

a cheltuielilor aferente şi a mecanismului de recuperare a cheltuielilor, cu 14 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 5 abţineri (doamna cosilier Lidia 
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Bucşinescu şi domnii consilieri Marius Cristescu, Florin Ioan Ghiorghiţă, Ovidiu Daniel Luca şi 

Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 84/2014 privind aprobarea unor 

facilităţi pensionarilor cu domiciliul în municipiul Botoşani pentru transportul local în comun cu 

tramvaie şi autobuze, cu 20 voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 85/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân din municipiului Botoşani, cu 15 voturi pentru şi 6 abţineri (doamna cosilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Marius Buliga, Florin Ioan Ghiorghiţă, Ovidiu Daniel Luca 

şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 86/2014 privind stabilirea 

cheltuielilor de întreţinere a câinilor fără stăpân cazaţi în adăpostul public din municipiul Botoşani, 

în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 87/2014 privind aprobarea cererii 

de scutire la plata impozitului pe clădiri pe anul 2014, pentru o persoană ce  are în întreţinere un elev 

care a obţinut premiul, II la faza naţională a unei olimpiade, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 88/2014 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. Popa Şapca  nr. 84 B” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţa P + 1E  şi împrejmuire teren”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 89/2014 pentru aprobarea 

modificărilor prevederilor H.C.L. nr. 271/30.09.2013 privind aprobarea  documentaţiei “P.U.D. – str. 

Constantin Dracsini nr. 16 “în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E, anexă 

gospodărească, foişor, beci, împrejmuire teren şi racordare utilităţi”, cu 20 voturi pentru şi o abţinere 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 90/2014 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. Pacea nr. 15” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+1E şi împrejmuire teren”, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi 

domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 91/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Octav Onicescu  nr. 8, sc. C, ap. nr. 1” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 10.40 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare 

acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial”, în 

unanimitate (21 voturi). 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 92/2014 pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 29 din 03 februarie privind modificarea 

listei bunurilor concesionate către S.C. "URBAN SERV" S.A., în unanimitate (21 voturi).  

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 93/2014 privind administrarea unui 

teren aflat în incinta Spitalului de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botoşani, cu 18 voturi pentru şi 2 

abţineri (domnii consilieri Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) – din sală lipseşte domnul 

consilier Marius Cristescu. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 94/2014 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 95/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 96/2014 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 20 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 97/2014 privind aprobarea unui 

schimb de imobile din municipiul Botoşani, în unanimitate (19 voturi) – domnul consilier Eugen 

Sorin Apostoliu nu votează şi domnul consilier Stelian Pleşca nu este în sală. 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 98/2014 privind aprobarea  

organizării Programului de pregătire, formare şi perfecţionare adresat aleşilor locali,  pentru anul 

2014, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Gheorghe 

Florentin Ursuleanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 99/2014 privind aprobarea 

Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 100/2014 privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Botoşani, cu 13 voturi pentru şi 8 abţineri (doamnele consilier Tereza Nica şi Aura Simion şi domnii 

consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, Paul Onişa, Ady Petruşcă, Mihai Tincu şi 

Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 101/2014 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii  ale Direcţiei  Servicii  Publice, Sport şi Agrement, pe anul 2014, 

cu 20 de voturi pentru şi o abţinere (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu).   
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 102/2014 privind aprobarea 

rezultatului  final al concursului de management   la  Filarmonica de Stat  Botoşani, cu 20 voturi 

pentru şi o abţinere (domnul consilier Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 103/2014 pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în vederea repartizării locuinţelor de serviciu aparţinând Consiliului Local al 

municipiului  Botoşani, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 104/2014 privind constituirea 

comisiei de preluare a imobilului transmis din domeniul public al statului în domeniul public al 

municipiului Botoşani, conform Hotărârii Guvernului nr. 96 din 12 februarie 2014, în unanimitate 

(21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 105/2014 privind  aprobarea 

înfiinţării în subordinea Consiliului Local Botoşani a serviciului public “Centrul Naţional de 

Informare şi Promovare Turistică Botoşani”, în unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 106/2014 privind concesionarea 

prin încredinţare directă a unui teren către Asociaţia de Proprietari Sucevei 7 – scara A+B, în 

unanimitate (21 voturi). 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 107/2014 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de Funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani, 

pentru anul 2014, în unanimitate (21 voturi). 

 

A fost respins următorul proiect de hotărâre: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de Liceul de Artă 

“Ştefan Luchian” Botoşani, fiind proiect de patrimoniu. 

    

 Şedinţa se închide la ora 13,11. 

 

 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, Florin Ioan Ghiorghiţă                                      Ioan Apostu 

  

  

  
Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  


