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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 31 martie 2020  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcției. Ședința a fost efectuată în regim de 

videoconferință. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 76/31 martie 2020 privind 

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

parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 77/31 martie 2020 privind 

aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa 

S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A., cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 78/31 martie 2020 privind 

modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare  prin concesiune – județul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 79/31 martie 2020 privind 

aprobarea tarifelor pentru activitățile de stropit carosabil și spălat carosabil și trotuare din cadrul 

Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 80/31 martie 2020 privind 

aprobarea organigramei si statului de funcții ale  Filarmonicii “George Enescu“ Botoșani, cu 15 

voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela 

Vicol și domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Marian 

Murariu și Mihail Gabriel Tanasă).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 81/31 martie 2020 privind 

aprobarea organigramei si statului de funcţii ale  Poliției Locale  Botoșani, cu 13 voturi pentru și 

10 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și 

domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Călin George Bosovici, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, 

Marian Murariu, Mihail Gabriel Tanasă și Mihai Tincu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 82/31 martie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Mihai Tincu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 83/31 martie 2020 privind 

aprobarea statului de funcții ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 84/31 martie 2020 privind 

prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/31 martie 2020 privind 

aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociația 

pentru Protecția Consumatorului – Centrul Europe Direct Botoșani în vederea finanţării activității 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 86/31 martie 2020 privind 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/31 martie 2020 privind 

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

administrate de S.C. Locativa S.A., cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnișoara consilier 

Andreea Buiuc și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 88/31 martie 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. 89/31 martie 2020 privind 

prelungirea unor contracte  de închiriere a unor spații proprietate a municipiului aflate în Puncte 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 90/31 martie 2020 privind 

prelungirea duratei de închiriere a spațiului administrat de Școala Gimnazială nr. 13 Botoşani, cu 

20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Iulian Blaga) și 2 abțineri (doamna 

consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 91/31 martie 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. 92/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Rediu nr. 6A, CF/NC 63008” 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. 93/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Săvenilor nr. 119, CF/NC 53938” 

în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe cuplate P+M și împrejmuire teren” , cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 94/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Havuzului nr. 2, CF/NC 64545” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M cu două apartamente și anexă 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 95/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Bolintineanu nr. 9, CF/NC 66736” 
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în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” , cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 96/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie nr. 14, CF/NC 59530” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+1E și împrejmuire teren” , cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 97/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 1 Mai nr. 5, CF/NC 65674” 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. 98/31 martie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Împărat Traian nr. 66E, CF/NC 

53877” în vederea realizării obiectivului „schimbare de destinație din locuință unifamilială 

D+P+1E+M în locuință colectivă formată din trei apartamente”, cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 99/31 martie 2020 pentru 

aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.05.2019 privind 

aprobarea documentaţiei de urbanism  “Plan Urbanistic de Detaliu – strada Grigore Antipa, nr. 

31, CF/NC 63424“, 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. 100/31 martie 2020 pentru 

aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 modificată prin 

HCL 174/30.05.2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu – 

Aleea Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476“, în vederea realizării obiectivului „Construire 

locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 101/31 martie 2020 pentru 

aprobarea concesionării terenului de 78,91 mp, Calea Națională nr. 24H, în vederea realizării 

obiectivului “construire garaj – intrare în legalitate”, cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii 

consilieri Iulian Blaga, marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 102/31 martie 2020 pentru 

majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr. 143/2019 privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 103/31 martie 2020 privind 

neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul 

Botoșani, str. Mioriṭa, nr. 10, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin 

Ionuț Andrei) și 5 abțineri (doamnele consilier Andreea Buiuc și Silvia Carmen Diaconu și 

domnii consilieri Călin George Bosovici, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 104/31 martie 2020 pentru 

desemnarea unui reprezentant al U.A.T. – Municipiul Botoșani în Consiliul de Administrație al 
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Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani (ADI ZMBT), în locul 

rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petrușcă, prin vot secret, cu 

17 voturi pentru și 1 abținere – nu votează 5 consilieri locali.  

 

Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A.  în vederea aprobării Raportului 

de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de 

Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii 

societății 

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării Raportului 

privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație 

pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății. 

 

 Şedinţa se închide la ora 12,47. 

 

 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,                          Ioan Apostu 

       Marian Murariu             

 

 

 

 

 

 

 

   Redactat și dactilografiat,  

 Alina Ecaterina Manolache                      

 

 


