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Participă 19 de consilieri în funcţie, fiind învoiţi patru consilieri, respectiv doamnele consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu şi Aura Simion şi domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Paul Onişa. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 3/2015 privind aprobarea bugetelor 

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans 

S.A. şi S.C. Modern  Calor S.A. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  4/2015 privind stabilirea tarifelor 

pentru transportul public urban de călători cu tramvaiul în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate 

de S.C. „ELTRANS” S.A.  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  5/2015 privind aprobarea cererilor 

de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, 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. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  6/2015 privind aprobarea cererii de 

scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Botoşani, pe anul 2015, 

de către copil orfan de ambii părinţi, Muraru Iuliana. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 7/2015 privind aprobarea cererii de 

scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Botoşani, pe anul 2015, 

pentru două persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.3 din anexa nr.7 la H.C.L. 

nr.377/29.12.2014. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  8/2015 privind aprobarea cererilor 

de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru persoanele cu 

contract de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, care au depus cereri de scutire. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 9/2015 privind aprobarea cererii de 

scutire la plata impozitului pe clădiri, 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.                                                                                

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 10/2015 privind aprobarea 

achiziţionării a 50 seturi ( 4 volume/set) Nicolae Iorga – „Discursuri Parlamentare”. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 11/2015 privind schimbarea 

denumirii Liceului Tehnologic de Cooperaţie  din municipiul Botoşani. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 12/2015 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului  

pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani, pe anul 2015. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 13/2015 privind aprobarea statului 

de funcţii ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 14/2015 privind aprobarea listei cu 

firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 15/2015 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 16/2015 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 17/2015 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 18/2015 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.  19/2015 privind concesionarea prin 

licitaţie a unui teren cu destinaţia Platformă tenis de câmp. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 20/2015 privind aprobarea 

schimbului între terenul proprietatea S.C. Cosmetica Ema S.R.L., situat în zona A.N.L. Cişmea  şi 

terenul proprietate privată a municipiului, situat în str. Griviţei nr. 5 Botoşani. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 21/2015 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 183 din 26 iunie 2013. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 22/2015 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea 

asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 23/2015 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. A.S. Puşkin nr. 13“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă S+D+P+M şi împrejmuire teren“. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 24/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – extravilan – zona Tulbureni (nr. 29)“ în vederea realizării obiectivului 

“construire anexă a exploataţiilor agricole D+P, fânar, şopron pt. utilaje agricole şi împrejmuire 

teren“. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 25/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. I.L. Caragiale nr. 20“ în vederea realizării obiectivului “construire  

locuinţă D+P şi împrejmuire teren“.Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 2/2015 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secşiunii de dezvoltare pe anul 2014, cu 13 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Gheorghe Iavorenciuc şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 

abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu ş-i domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu 

Daniel Luca şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

  

1. Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii 

datorate  bugetului local al Municipiului Botoşani de către S.C. UVERTURA CITY 

MALL S.R.L. BOTOŞANI şi eşalonării la plată a majorărilor de întârziere de orice fel, 

cu excepţia majorărilor de întârziere calculate pe perioada de eşalonare. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei  

Servicii Publice, Sport şi Agrement.      

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului  

de specialitate al Primarului Municipiului Botoşani şi Serviciului Public Comunitar Local 

pentru Evidenţa Persoanelor Botoşani pe anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din municipiul Botoşani pentru anul 

şcolar 2015 – 2016. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeţei concesionate de S.C. 

MOLECULAR IMAGING S.R.L din incinta spitalului de recuperare „Sf. 

Gheorghe” Botoşani, cu 3 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier 

Lidia Bucşinescu şi domnii consileri Gheorghe Iavorenciuc, Eugen Cristian 

Ţurcanu şi Mihai Tincu) şi 12 abţineri (doamnele consilier Mihaela Huncă şi 

Tereya Nica şi domnii consilieri Cosmin Ionuţ Andrei, Eugen Sorin Apostoliu, 

Călin George Bosovici, Mihai Cristinel Brumă, Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu 
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Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murartiu, Ady Petruşcă, Stelian Pleşca şi 

Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor bunuri – parcometre, proprietatea 

S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L  Botoşani, cu 7 voturi pentru, 6 voturi 

împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Cătălin Virgil 

Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe Iavorenciuc şi 

Eugen Cristian Ţurcanu) şi 5 abţineri (domnii consilieri Mihai Cristinel Brumă, 

Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii terenului situat în municipiul 

Botoşani, str. Col. V. Tomoroveanu nr. 3, în folosinţă gratuită Biroului Român de 

Metrologie Legală pentru Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Botoşani, cu 12 

voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe Iavorenciuc, 

Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (domnul consilier 

Stelian Pleşca).    

 

 

 Şedinţa se închide la orele 13,18. 

 

 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  


