
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 

Şedinţei extraordinare din 20 august 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 15 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier Elena Lazarec, Tereza 

Nica şi Aura Simion şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Corneliu Daniel 

Furtună, Florin Ioan Ghiorghiță și Eugen Cristian Țurcanu. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 203/2015 privind avizarea Actului 

adiţional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES”,Actului adiţional nr. 2 la Statutul ADI 

,,ECOPROCES” şi împuternicirea reprezentantului Municipiului Botoşani pentru votul în AGA ADI 

,,ECOPROCES” Botoşani şi semnarea Actelor adiţionale, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii 

consilieri Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 204/2015 privind avizarea 

documentaţiei de atribuire – Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale solide în judeţul Botoşani ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul 

Botoşani”, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier cosmin Ionuţ Andrei). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 205/2015 privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I ” 

AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea ajustării/stabilirii preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul 

regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 4 abţineri (domnii consilier 

Cosmin Ionuţ Andrei, Florin Ioan Ghiorghiţă, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 206/2015 privind aprobarea cererii 

de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru o persoană 

fizică  ce are în întreţinere un copil cu handicap accentuat pentru care este pus în aplicare un 

program de recuperare, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 207/2015 privind aprobarea 

închirierii de către municipiul Botoşani a unui teren situat în  str. Manoleşti Deal nr. 60, cu 12 voturi 

pentru şi 5 abţineri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, 
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Mihai Cristinel Brumă, Radu Lebădă şi Gheorghe Gabriel Murariu) – lipsesc din sală la momentul 

votării doamnele consilier Lidia Bucșinescu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Ady 

Petrușcă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 208/2015 privind aprobarea 

asocierii între Municipiul Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociaţia Părinţilor Copiilor 

cu Autism din Judeţul Botoşani, cu sediul în str. Ion Pillat nr. 28, Botoşani (în incinta Complexului 

de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilităţi „Sf. Spiridon”) în vederea susţinerii şi dezvoltării 

unui set de servicii terapeutice specifice pentru 24 de copii diagnosticaţi cu TSA (tulburare din 

spectrul autist), în perioada august-decembrie 2015,  cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul 

consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 209/2015 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2015,  cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii 

consilier Cosmin Ionuţ Andrei şi Călin George Bosovici) şi 4 abţineri (doamna consilier Mihaela 

Huncă şi domnii consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună şi Ady Petruşcă). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 210/2015 pentru aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu 15 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Mihaela Huncă şi domnii consilier Cosmin Ionuţ 

Andrei şi Călin George Bosovici) şi 1 abţinere (domnul consilier Marius Buliga).  

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 211/2015 pentru aprobarea 

organigramei şi  statului  de funcţii  ale Teatrului Mihai Eminescu Botosani, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 212/2015 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 213/2015 privind prelungirea 

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

consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 214/2015 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 215/2015  privind aprobarea listei 

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

consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 216/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Reabilitare cale de rulare şi reţea 

contact tramvaie, tronson A + B”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 217/2015 privind aprobarea 

demarării procedurilor pentru prelungirea contractului de închirie a spaţiului în care funcţionează 

Grădiniţa cu program prelungit  nr. 24 Botoşani, cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna 
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consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 4 abţineri (doamna 

consilier Elena Lazarec şi domnii consilier Marius Buliga, Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 218/2015 privind suplimentarea 

suprafeţei concesionate de SC Molecular Imaging SRL din  incinta Spitalului de Recuperare „Sf. 

Gheorghe” Botoşani, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei) 

şi 3 abţineri (doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilier Corneliu Daniel Furtună şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

Notă: Au fost învoite doamnele consilier Lidia Bucșinescu și Cătălina Camelia Lupașcu și 

domnul consilier Ady Petrușcă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 219/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Gh. Hasnaş nr. 19“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P şi împrejmuire teren“, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Radu 

Lebădă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 220/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Izvoarelor nr. 14“ în vederea realizării obiectivului “construire  locuinţă 

D+P“, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Radu Lebădă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 221/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Săvenilor nr. 180“ în vederea realizării obiectivului “construire  

locuinţă D+P+M şi împrejmuire teren“, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Radu Lebădă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 222/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. George Coşbuc nr. 8A“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M şi împrejmuire teren“,  cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu 

Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 223/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– aleea Marcel Olinescu nr. 7“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M, anexă gospodărească, foişor si împrejmuire teren”, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier 

Radu Lebădă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 224/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.U.D. – parcela 112/12“ în vederea realizării obiectivului “construire  anexă a 

exploataţiilor agricole”, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec) – lipsește 

din sală la momentul votării domnul consilier Radu Lebădă. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 225/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – aleea Parcului nr. 10, sc E, p, ap. 1“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 9,90 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere 
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apartament cu destinaţia locuinţă”, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Elena 

Lazarec şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 226/2015 privind acordul pentru 

asocierea între S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani şi S.C. „SOMA” S.R.L. Bacău în vederea 

depunerii unei oferte comune la licitaţia pentru „delegare de gestiune prin concesionarea activităţilor 

de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase din judeţul Botoşani”, 

autoritate contractantă fiind Consiliul Judeţean Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 227/2015 pentru completarea 

obiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport si 

neutralizare deseuri menajere din Municipiul Botoşani, înregistrat la nr. 7 din 10 decembrie 1998, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 228/2015 pentru rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani pe anul 2015, cu 17 voturi 

pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec).  

 

 Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa 

Revoluţiei nr.1  şi Asociaţia Revistei Timpul (ART) persoană juridică cu sediul în Iaşi, Al. 

Copou nr. 3, cod fiscal nr. 33783952 reprezentată prin Adriana Nazarciuc, în calitate de 

reprezentant legal, în vederea finanţării şi realizării în comun a Campaniei de interes public şi 

regional OAMENII TIMPULUI, Ediţia a II-a, 2015, cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

(domnii consilier Cătălin Virgil Alexa şi Eugen Sorin Apostoliu) şi 12 abţineri (doamnele 

consilier Lidia Bucşinescu, Cătălina Camelia Lupaşcu, şi Elena Lazarec şi domnii consilier 

Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe 

Gabriel Murariu, Paul Onişa, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  execuţiei bugetului local al municipiului  Botoşani  şi  a 

bugetului creditelor  interne la data de 30.06.2015,  cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 8 abţineri (doamnele consilier Lidia 

Bucșinescu, Elena Lazarec și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Eugen Sorin 

Apostoliu, Florin Ioan Ghiorghiță, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu și Eugen 

Cristian Țurcanu). 

3. Proiect de hotărâre privind administrarea unui teren proprietate privată a municipiului situat 

în str. Vânători nr. 17, cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Florin Ioan 

Ghiorghiţă) şi 11 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Elena Lzarec şi Cătălina 

Camelia Lupaşcu  şi domnii consilier Eugen Sorin Apostoliu, Cătălin Virgil Alexa, Corneliu 

Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian 

Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 21-23 august a Evenimentului 

cultural - artistic „SUMMERFEST”  Botoşani Ediţia 2015,  cu 8 voturi pentru, 4 voturi 
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împotrivă (doamna consilier Cătălina Cameliia Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil 

Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Radu Lebădă) și 7 abţineri (doamnele consilier Lidia 

Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Paul Onişa, 

Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani 

nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor gazonate din 

incinta stadioanelor proprietate publică a municipiului. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Piaţa 1 Decembrie nr. 9A“ în 

vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E şi împrejmuire teren“. 

 

 Şedinţa se închide la orele 18,00. 

 

 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,,  

                    GGhheeoorrgghhee  FFlloorreennttiinn  UUrrssuulleeaannuu              IIooaann  AAppoossttuu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  


