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Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. În conformitate cu Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 150/2020, domnul consilier Maricel Corneliu Maxim participă la lucrările ședinței 

online. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 317/06 noiembrie 2020 privind 

organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot secret, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 318/06 noiembrie 2020 pentru 

alegerea viceprimarilor municipiului Botoşani, cu 15 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 319/06 noiembrie 2020 privind 

reorganizarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Botoşani, cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 320/06 noiembrie 2020 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile administrative 

ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 321/06 noiembrie 2020 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile de administraţie 

ale  unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri.   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 322/06 noiembrie 2020privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoşani  în comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 323/06 noiembrie 2020 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de 

administraţie ale spitalelor publice din rețeaua administraţiei  publice locale  a municipiului 

Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 324/06 noiembrie 2020 privind 

mandatarea autorităţii executive a municipiului Botoşani pentru a asigura reprezentarea Consiliului 

local în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele în care acesta este parte, cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 325/06 noiembrie 2020 privind 

modificarea anexei la HCL nr. 176/19.06. 2020 privind înființarea Serviciului public pentru 

administrarea piețelor, oborului și   cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, cu 22 de 

voturi pentru și 1 abținere. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 326/06 noiembrie 2020 privind 

rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 327/06 noiembrie 2020 privind  

aprobarea  rectificării bugetului  de  venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. 

Botoșani, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 6 abțineri.  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 327/06 noiembrie 2020 privind 

aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 

60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării 

obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, 

parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, 

organizare de șantier, branșamente utilități“, cu 12 voturi pentru și 11 voturi împotrivă. 

 

Şedinţa se încheie la ora 17,55. 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica pe site-ul propriu al Primăriei 

Municipiului Botoşani. 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

      Consilier,          SECRETAR GENERAL, 

Călin George Bosovici             Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


