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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 27 august 2020  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. Ședința s-a desfășurat în regim de 

videoconferință. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/27 august 2020 privind 

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

parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 

Maricel Corneliu Maxim) – nu votează domnul consilier Marian Murariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 259/27 august 2020 privind 

premierea elevului Cardaș Tudor Darius pentru rezultate deosebite la olimpiade și concursuri 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 260/27 august 2020 privind 

aprobarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 261/27 august 2020 pentru 

repartizarea apartamentului nr. 5, et.1 din Piața 1 Decembrie nr.5, familiei Vasilachi Alexandru, 

regimul juridic fiind locuinţă de serviciu, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier 

Andreea Buiuc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 262/27 august 2020 pentru 

modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor 

de intervenție, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice pe 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 263/27 august 2020 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 264/27 august 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. 265/27 august 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. 266/27 august 2020 privind alegerea 

președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile septembrie și octombrie 2020, cu 13 voturi 

pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii 

consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Vasile Chiru, Laurențiu Maftei, Marian Murariu, Mihail Gabriel 
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Tanasă și Mihai Tincu) și 1 abținere (domnul consilier Călin George Bosovici) – domnul consilier 

Ioan Brânzei nu a votat. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 267/27 august 2020 privind 

aprobarea prețurilor locale ale energiei termice produsă şi livrată de către S.C. Modern Calor S.A. 

Botoşani, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Andreea Buiuc) – nu a votat domnul 

consilier Marius Leonardo Oroșanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 268/27 august 2020 privind 

preluarea din administrarea DSPSA Botoșani în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani a unui număr de 4 căsuțe de lemn situate în Parcul „Mihai Eminescu”, cu 20 de voturi 

pentru și 2 abțineri (domnii consilier Ioan Brânzei și Călin George Bosovici). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 269/27 august 2020 privind 

aprobarea, de principiu, a vânzării  către chiriași a unor locuințe proprietatea municipiului şi 

administrate de S.C. Locativa S.A., cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Cosmin Ionuț Andrei, Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Eugen Cristian Țurcanu) și 5 

abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Ioan 

Brânzei, Călin George Bosovici și Laurențiu Maftei).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 270/27 august 2020 privind 

neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, 

Calea Națională nr. 62, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilier Cosmin Ionuț Andrei și 

Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 271/27 august 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Șoseaua Iașului nr. 89, CF/NC 52757” în 

vederea realizării obiectivului „construire unitate specializată în vopsirea și tratarea la suprafață a 

metalelor”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Andreea Buiuc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 272/27 august 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent – str. Pod de Piatră, nr.47, municipiul Botoşani, 

CAD/CF55106” în vederea realizării obiectivului -“construire locuințe colective P+2E+M”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 273/27 august 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Cernavodă nr. 19, CF/NC 62255” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuinţă P+M”, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri 

(domnii consilier Călin George Bosovici și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 274/27 august 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Calea Națională nr. 233, CF/NC 50233” 

în vederea realizării obiectivului „construire sediu firmă”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Călin George Bosovici). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 275/27 august 2020 pentru 

aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Neculai Sofian nr. 6, CF/NC 66914” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință Spartial+P+M, anexă gospodărească și 

împrejmuire teren”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 276/27 august 2020 pentru 

aprobarea  documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent – str. Aleea Teodor Candiescu, nr.4, mun. 
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Botosani, CAD/CF 51259” în vederea realizării obiectivului – “construire trei locuințe izolate 

P+1E”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

 

 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu 11 voturi pentru și 12 abțineri (doamnele 

consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Daniela Cristina Roșu și domnii consilieri Gabriel 

Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 

Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen 

Cristian Țurcanu). 

2. Proiect de hotărâre pentru 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 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Paul Octav) 

și 10 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel 

Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 

Maricel Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian 

Țurcanu) – nu votează domnul consilier Mihai Tincu. 

 

Şedinţa se încheie la ora 12,36. 

 

 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, 

                 Daniela Cristina Roșu              Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


