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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 19 februarie 2020  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcției. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 46/19 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2020, cu 12 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Ștefan Mihai și 

Marius Leonardo Oroșanu) și 1 abținere (domnul consilier Paul Octav) – 5 consilieri nu participă 

la vot (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin 

Alecsandru, Andrei Amos, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 47/19 februarie 2020 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Recuperare “Sf. Gheorghe”  

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 48/19 februarie 2020 privind 

constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/soluţionare a contestaţiilor la Teatrul 

„Mihai Eminescu” Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 49/19 februarie 2020 privind 

constituirea comisiei de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru procedura de evaluare a celui 

de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022, la Filarmonica „George Enescu” 

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 50/19 februarie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice, Sport și 

Agrement Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 51/19 februarie 2020 privind 

modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani, 

cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 52/19 februarie 2020 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 

Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 53/19 februarie 2020 privind 

aprobarea dezmembrării unui teren administrat de S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu 22 de voturi 

pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 54/19 februarie 2020 privind 

aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 55/19 februarie 2020 privind 

completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 56/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Ana Ipătescu nr. 10, CF/NC60726” 

în vederea realizării obiectivului „construire sediu organizație profesională”, cu 20 de voturi 

pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga, Cătălin Boboc și Paul Octav). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 57/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Aleea Albina nr. 23D, 

CF/NC66923” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” , 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 58/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu  - Strada I.C. Bratianu nr. 179D, CF/NC 

66152” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” , cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 59/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Barbu Lăzareanu nr. 20, CF/NC 

66499” în vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E și împrejmuire teren” , cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 60/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cornișa nr. 1, CF/NC 59978” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și racord utilități”, 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 61/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Bucovina nr. 52 K, CF/NC 66954” 

în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe identice P+1E și împrejmuire teren”, 

cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Paul Octav).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 62/19 februarie 2020 privind 

împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de 

administrație, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) 

și 7 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 

Ștefan Mihai, Paul Octav și Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 63/19 februarie 2020 privind 

aprobarea prelungirii contractului de concesiune  a  S.C. Western Management Group S.R.L., cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 64/19 februarie 2020 privind 

aprobarea prelungirii contractului de concesiune  a  S.C. Alfa Land S.R.L., cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 65/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – DN 29 D zona Rediu, CF/NC 53446, 65266, 

65314, 65041, 65040” în vederea realizării obiectivului „introducere în intravilan a parcelelor în 

suprafață de 2500 mp CF/NC 65041 și 1500 mp CF/NC 65040 și construire sală de evenimente, 

acces carosabil, parcaje și împrejmuire teren”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 66/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Aluniș nr. 62, CF/NC 53839” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 67/19 februarie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Aluniș nr. 16, CF/NC 51077” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  68/19 februarie 2020 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local  pentru lunile martie – aprilie 2020, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

 

A fost respins următorul proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, cu 11 voturi pentru, 5 

voturi împotrivă (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri 

Cosmin Ionuț Andrei, Vasile Chiru, Marian Murariu și Mihai Tincu) și 7 abțineri 

(doamnele consilier Andreea Buiuc, Cristina Daniela Roșu și Daniela Vicol și 

domnii consilieri Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Laurențiu Maftei și Mihail 

Gabriel Tanasă). 

 

Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în Municipiul Botoșani, a 

evenimentului intitulat Târgul de weekend „Produs din Botoşani”, în anul 2020, 

conform H.C.L. nr. 73/30.03.2018 cu modificặrile și completările ulterioare. 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat 

al municipiul Botoşani în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Botoşani, str. 1 

Decembrie, nr. 1. 

 

 Şedinţa se închide la ora 13,35. 

 

 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,            SECRETAR GENERAL, 

       Consilier,                 Oana Gina Georgescu 

    Eugen Cristian Țurcanu 

 

 

 

 

 

 

  Redactat și dactilografiat,          

                                          Alina Ecaterina Manolache      


