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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 28 iunie 2021  

 

Participă 14 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier Cătălina Camelia 

Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu, Bogdan Ciprian 

Buhăianu, Marcel Gheorghiță, Marian Murariu, Maricel Corneliu Maxim și Miluță Timofti. Prin 

adresa nr. 331/23.06.2021, doamna consilier Monica Răileanu și-a depus demisia din Consiliul Local 

al municipiului Botoșani. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 198/28 iunie 2021 pentru aprobarea 

cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice – etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile), cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (14). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 199/28 iunie 2021 pentru aprobarea 

Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului 

de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (14). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 200/28 iunie 2021 privind aprobarea 

proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, apel de proiecte ” 

Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, EEA 

Grants, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 201/28 iunie 2021 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic’’ municipiul 

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14). 
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A fost respins proiect de hotărâre 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 9 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen 

Cristian Țurcanu) și 2 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos și Constantin Liviu Toma). 

 

Şedinţa se încheie la ora 14,20. 

 

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, 

             Andrei Amos                Ioan Apostu  

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

     Violeta Oroșanu 


