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Participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Bosovici Călin George,  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 278/30 august 2021 privind 

acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani celor doi tineri sportivi, Simona 

Radiș și Mugurel Vasile Semciuc, precum și antrenorilor  Iulia  Bulie și George Bulie, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 279/30 august 2021 privind 

rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2021, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 280/30 august 2021 privind 

aprobarea unor măsuri pentru sporirea transparenței în administrația publică locală a Municipiului 

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) - lipseste din sală dl. consilier Flutur 

Cătălin Mugurel. 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 281/30 august 2021 privind 

modificarea ṣi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 04.05.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul 

Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public 

de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 

căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de  pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) - lipsesc 

din sală domnii consilieri Flutur Cătălin Mugurel și Murariu Marian. 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 282/30 august 2021 privind 

reglementarea accesului liber al elevilor în curțile și pe terenurile de sport din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Botoșani, cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (doamna 

consilier Vicol Daniela și domnul consilier Taielup Petru).   

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 283/30 august 2021 privind avizarea 

planului de selecție și a profilului  candidaților  pentru  funcția de membru în consiliul de 

administrație  al SC Modern Calor SA Botoșani, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna 

consilier Lupașcu Cătălina Camelia) și 7 abțineri (doamna consilier Adăscăliței Monica Delia, 

doamna consilier Macovei Ada Alexandrina și domnii consilieri: Flutur Cătălin Mugurel și Boboc 

Cătălin, Maxim Maricel, Botezatu Daniel și Amos Andrei).   

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 284/30 august 2021 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Functionare 

ale DSPSA Botoșani, cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri: Flutur Cătălin 

Mugurel și Boboc Cătălin) și 8 abțineri (doamnele consilier: Adăscăliței Monica Delia, Macovei Ada 
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Alexandrina, Lupașcu Cătălina Camelia și domnii consilieri: Botezatu Daniel, Amos Andrei, 

Gheorghiță Maricel, Taielup Petru și Țurcanu Eugen Cristian).   

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 285/30 august 2021 privind 

aprobarea proiectului „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 286/30 august 2021 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 287/30 august 2021 privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 

a municipiului Botoṣani, situat în Aleea Constantin Iordachescu, f.n., cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 288/30 august 2021 privind 

aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate a municipiului și proprietate a domnului Axinte 

Costel, aprobat de principiu prin HCL nr. 119 din 30.04.2020, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 289/30 august 2021 privind 

acceptarea unei donații – teren din partea domnului Borcea David (Aleea Victor Tufescu), cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 290/30 august 2021 privind 

acceptarea unei donații constând în cota-parte de 40/460 din teren proprietatea numitilor Chebac 

Mirel, Ciobanu Otilia Florentina. (zona Tulbureni – sr. Prunilor), cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 291/30 august 2021 privind 

acceptarea unei donații – teren din partea doamnei Crețu Mărioara (zona Tulbureni), cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 292/30 august 2021 privind 

acceptarea unei donații – teren din partea numiților Politic Cristina Elena și Politic Robert – Daniel 

(zona Tulbureni), cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 293/30 august 2021 privind 

acceptarea unei donații - teren din partea numiților Olaru Mihai Sergiu și Bujor Elena (zona 

Cornișa), cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 294/30 august 2021 privind 

aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani, cu 21 voturi pentru 

și 1 vot împotrivă (dl. consilier Țurcanu Eugen Cristian).  

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 295/30 august 2021 privind 

declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani a unor 

imobile, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 296/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor, nr.10, CF/NC 57584“ în 

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

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 297/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș, nr. 62J, CF/NC 67504“ în vederea 

realizării obiectivului „Construire anexă gospodărească și împrejmuire teren”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 298/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu str. Aluniș, nr. 62I, CF/NC 67503 “ în vederea 

realizării obiectivului “Construire anexă gospodărească și împrejmuire teren”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 299/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Vînătorilor, nr. 7, CF/NC 68575” în 

vederea realizării obiectivului „Construire casă P+1E și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 300/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Veteranilor, nr. 26, CF/NC nr. 64009“ în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P+M și anexă gospodărească”, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 301/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Manolesti Deal, nr. 45, CF/NC nr. 

63436“ în vederea realizării obiectivului „Desființare locuință C1 și construire locuință P+M”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 302/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Prieteniei, nr. 1, mun. Botoșani CF/NC nr. 

50744-C1-U30“ în vederea realizării obiectivului „Extindere apartament cu destinatia de locuință”, 

cu 19 voturi pentru și 2 abțineri (dl consilier Amos Andrei și dl. consilier Țurcanu Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 303/30 august 2021 privind 

modificarea HCL nr. 227/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 

Str. Pacea, nr. 36, CF/NC nr. 55728“ în vederea realizării obiectivului „Construire spălătorie auto tip 

self-wash cu 4 boxe”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 304/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – str. 

Plopilor, nr. 1D, CF/NC 65246“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință parter”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 305/30 august 2021 privind 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – Aleea 
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Albina, nr. 23B, CF/NC 66924“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință Sp+P+1E”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 306/30 august 2021 privind 

aprobarea concesionării terenului de 5,00 mp, Aleea Grivița, nr.20, adiacent ap.1, parter, CF/NC 

60131-C1-U6, reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului „îmbunătățirea acoperișului, 

termoizolației și finisajelor prin desfacerea celor existente și refacerea lor, extindere apartament cu 

destinația locuinţă la fațada posterioară a blocului cu destinația de locuință ”– intrare în legalitate, cu 

14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (dl consilier Gheorghiță Maricel și dna consilier Curelariu 

Raluca) și 6 abțineri (dna consilier Adăscăliței Delia Monica, dna consilier Macovei Ada 

Alexandrina și domnii consilieri: Botezatu Daniel, Boboc Cătălin, Murariu Marian și Țurcanu Eugen 

Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 307/30 august 2021 privind 

modificarea HCL nr. 83 din 30.03.2018 privind aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi 

Regulament Local de Urbanism aferent - Aleea Maxim Gorki  nr. 19 - CAD/ CF nr. 53389” în 

vederea realizării obiectivului  „Construire   locuințe colective s+p+4e, s+p+6e (parțial 7e) cu spații 

comerciale la parter și parcări la subsol, amenajări exterioare, amenajare parcare”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (20) - lipsesc din sală domnii consilieri Rogojinschi Marius Petru și 

Țurcanu Eugen Cristian. 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 308/30 august 2021 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile septembrie  și 

octombrie 2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 309/30 august 2021 privind 

modificarea HCL nr.312 din 26.10.2020 pentru aprobarea proiectului “construire și echipare creșă 

pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 și a cheltuielilor 

legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 310/30 august 2021 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul “Construire și echipare creșă pentru 

educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 311/30 august 2021 privind 

aprobarea proiectului  ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 

marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu FN in municipiul Botosani”, cod 

SMIS 127786 si actualizarea cheltuielilor legate de acest proiect, cu 21 voturi pentru și 1 abținere 

(dna consilier Curelariu Raluca). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 312/30 august 2021 privind 

aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 277 din 09.08.2021 privind 

documentaţia “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Călugăreni, nr. 9E, municipiul Botoșani, CAD/CF 

60410” în vederea realizării obiectivului “Construire imobil de locuințe P+2E", cu 21 voturi pentru 

și 1 abținere (dl consilier Murariu Marian). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 313/30 august 2021 privind 

aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.1441/1997 – titular S.C. Cofetăria Parc S.R.L, cu 

20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Boboc Cătălin și Flutur Cătălin Mugurel). 

 

Au fost retrase de pe ordinea de zi următoarele proiecte: 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL  nr. 269 din 28 iulie 2021 

privind statul de functii al Filarmonicii  „George Enescu“ Botosani. 

 

 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din 

14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor 

aflate în proprietatea municipiului Botoșani. 

 

 Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune încheiat cu S.C. Western 

Management Group S.R.L. 

 

 Proiect de hotărâre privind închirierea unor bunuri aparținând domeniului privat al 

Municipiului Botosani situate în Parcul „Mihai Eminescu”. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind  delegarea prin 

concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Botoșani, Caietului de sarcini de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Botoșani, contractului de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Botoșani, cu 10 voturi 

pentru și 11 abțineri (doamna consilier Adăscăliței Delia Monica, doamna consilier Macovei Ada 

Alexandrina, doamna consilier Lupașcu Cătălina Camelia, doamna consilier Curelariu Raluca și 

domnii consilieri: Amos Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Flutur Cătălin Mugurel, Maxim 

Maricel Corneliu, Gheorghiță Maricel și Toma Constantin Liviu ). 

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate  către  

S.C.”Locativa” S.A., cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Lupașcu Cătălina 

Camelia și domnii consilieri: Amos Andrei și Flutur Cătălin Mugurel) și 9 abțineri (doamna consilier 

Adăscăliței Delia Monica, doamna consilier Macovei Ada Alexandrina, doamna consilier Curelariu 

Raluca și domnii consilieri: Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Maxim Maricel Corneliu, Țurcanu 

Eugen Cristian, Gheorghiță Maricel și Toma Constantin Liviu). 

 

Şedinţa se încheie la ora 13,40. 

 

 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,  

                                                                                                             Violeta Oroșanu 

https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1
https://www.primariabt.ro/index.php?load=hotarari&id_html=275&detaliu=1
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