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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 27 ianuarie 2022 

 

Participă  toți cei 23 de consilieri locali în funcție, domnii consilieri Andrei Amos, Maricel 

Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu participând la ședință prin mijloace electronice. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 7/27 ianuarie 2022 privind 

aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 8/27 ianuarie 2022 privind 

aprobarea organigramei  si statului de funcții ale Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).    

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 9/27 ianuarie 2022 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. 10/27 ianuarie 2022 privind darea în 

administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani a Cinematografului Unirea, cu 22 de voturi 

pentru – nu a participat la vot domnul consilier Marius Petru Rogojinschi. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 11/27 ianuarie 2022 privind 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 12/27 ianuarie 2022 privind 

aprobarea concesionării unui teren cu destinația – extindere acces, cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 13/27 ianuarie 2022 privind 

prelungirea unui contract de închiriere, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 14/27 ianuarie 2022 privind 

aprobarea cumpărării imobilului „Casa Ankele”, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna 

consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 15/27 ianuarie 2022 privind 

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

Botoșani, cu 21 de voturi pentru – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Raluca 

Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 16/27 ianuarie 2022 pentru 

aprobarea concesionării terenului de 14,70 mp, str. Victoriei, nr. 8, adiacent CF/NC66696-C1, 

reprezentând teren necesar pentru realizarea obiectivului „extindere spațiu comercial S+P – lucrări 

realizate fără autorizație de construire”, 17 voturi pentru și 5 abțineri (doamna consilier Cătălina 

Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Marian Murariu și Eugen 

Cristian Țurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 17/27 ianuarie 2022 privind 

aprobarea efectuării  concediului de odihnă restant aferent anului 2021, de către Primarul și 

Viceprimarii Municipiului Botoșani, în timpul anului 2022, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri 

(domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Marian Murariu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 18/27 ianuarie 2022 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 245 din 30 iulie 2020 privind 

aprobarea proiectului „RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” („Parteneriat româno-

ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), număr de referință 2SOFT/1.2/63 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).    

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 19/27 ianuarie 2022 privind acordul 

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

a municipiului Botoṣani, str. Prunilor, nr. 8, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).   

 

A fost respins proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru trecerea unor 

bunuri-terenuri din domeniul public al municipiului în domeniul public al judetului Botosani, cu 12 

voturi pentru, 7 voturi împotrivă (doamnele consiliere Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia 

Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin 

Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță) și 4 abțineri (doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și 

domnii consilieri Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

A fost retras proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani 

pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de 

administrație și aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor 

neexecutivi. 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,40. 

 

 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, 

  Marius Petru Rogojinschi           Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                          Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


