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Participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri Constantin Liviu Toma și 

Eugen Cristian Țurcanu. 

 

În cadrul şedinţei a fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 238/12 iulie 2021 pentru 

modificarea HCL nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de predare primire 

a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 

administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv  a gestiunii 

Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora in 

administrarea Serviciului Public de  Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor, cu 19 voturi 

pentru – nu votează domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 239/12 iulie 2021 privind 

actualizarea componenței  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului 

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 240/12 iulie 2021 privind aprobarea 

unor tarife pentru obiectivul ”Lacul râului de rafting” din cadrul Parcului Regional de Agrement, 

Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 241/12 iulie 2021 privind 

modificarea orarului de tarifare la piscinele Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv 

Cornișa din municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 242/12 iulie 2021 privind aprobarea 

prețurilor minime de pornire la licitație pentru închirierea unor spații și mijloace utilizate în scop 

publicitar la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 243/12 iulie 2021 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 

aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor a SC Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea 

administratorilor provizorii la SC Eltrans S.A. Botoșani, cu 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă 

(doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri 

Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 244/12 iulie 2021 pentru 

modificarea HCL nr. 203/30.06.2021  privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (20). 



Ședința extraordinară a Consiliului Local Botoșani  

din 12.07.2021 

 

2 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 245/12 iulie 2021 privind 

modificarea HCL nr. 152/11.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea procedurii de finanțare a programelor sportive 

în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și  sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu 17 voturi pentru și 3 abțineri 

(doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier 

Andrei Amos). 

 

A fost respins proiectul de hotărâre privind necesitatea punerii în dezbatere a exercitării 

dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în mun. Botoșani, str. Mihail 

Kogălniceanu,  nr. 20 - „Casa Mavrocordat”, cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamnele 

consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, 

Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) și 3 abțineri (doamna consilier 

Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță). 

 

 

Şedinţa se încheie la ora 14,59. 

  

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, 

             Bogdan Ciprian Buhăianu             Oana Gina Georgescu 

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 

 


