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Şedinţei ordinare din 27 februarie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 17 de consilieri în funcţie, fiind învoi doamnele consilier Cătălina Camelia 

Lupaşcu, Nica Tereza şi Aura Simion şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin 

Apostoliu şi Florin Ioan Ghiorghiţă. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 48/2015 privind modificarea unor 

poziţii din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 246 din 30 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 49/2015 privind punerea la 

dispoziţia proiectului „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani, din 

cadrul proiectului POS mediu „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare – epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (17).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 50/2015 privind repartizarea unei 

locuinţe de serviciu situată în Piaţa 1 Decembrie nr. 42 din Centrul Istoric al municipiului Botoşani, 

cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  51/2015 privind modificarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani şi Serviciului Public Local 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2015, cu 11 voturi pentru. 2 voturi împotrivă () şi 4 

abţineri (domnii consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca, Stelian 

Pleşca). 

Au fost retrase următoarele proiecte de pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor bunuri, proprietate a S.C. HI 

SPEED RECOVERY S.R.L. Botoşani. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea de principiu a schimbării destinaţiei 

imobilului din municipiul Botoşani, str. Săvenilor, nr. 103, în vederea solicitării 

avizului conform val Ministerului Educaţiei Naţionale şi transmiterii acestuia în 

folosinţă gratuită a Protopopiatului Botoşani. 

 

 Şedinţa se închide la orele 11,31. 

 

 

 

 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,,  

                    RRaadduu  LLeebbăăddăă                  IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  


