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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 29 martie 2012 
 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 581/23.03.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 29 martie 2012, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 581/23.03.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţul publicitar 
din „Monitorul de Botoşani" (adresă transmisă prin fax), precum si prin afişare la 
afişierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 10 şi 29 februarie  2012; 
 2. Raportul de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Botoşani pentru trimestrul I al anului 2012; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum şi 
a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”;  
 4. Proiect de hotărâre privind asigurarea sediului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani” în imobilul sediu al Primăriei municipiului 
Botoşani; 
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii ale 
Consiliului Local al municipiului Botoşani;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Clubul Sportiv Real Taekwondo Team  Botoşani  cu 
sediul în str. Unirii nr. 4, bl. Turn, ap. 34 Botoşani în vederea finanţării şi realizării în 
comun a Proiectului „Turneul de Taekwondo WTF”;   
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Asociaţia de Părinţi „ Dăm Viaţa Viselor” Botoşani  cu 
sediul în str. Octav Onicescu nr.7 Botoşani în vederea finanţării şi realizării în comun a 
Proiectului „Colegiul Naţional Mihai Eminescu – Trecut – Prezent şi Viitor”;  
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 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi organizaţii nonprofit  în vederea finanţării şi realizării în 
comun de proiecte cu impact pozitiv asupra vieţii socio – economice şi a imaginii 
Municipiului Botoşani; 
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării primului an de 
management la Teatrul pentru Copii si Tineret“Vasilache”, Teatrul „Mihai Eminescu” şi  
Filarmonica de  Stat Botoşani; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii si Tineret “Vasilache”, pe anul 2012; 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale 
Filarmonicii de Stat Botoşani, pe anul 2012; 
 13. Proiect de hotărâre privind unele măsuri  pentru administrarea păşunilor 
aflate în proprietatea municipiului Botoşani; 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: Reabilitare grupuri sanitare Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu, Reamenajare săli de clase pentru desfăşurare program 
„Şcoală după şcoală” Şcoala cu clasele I-VIII nr.2, Reabilitare bucătărie şi grupuri 
sanitare Grădiniţa nr.10, Reabilitare săli de clasă - Şcoala cu clasele I - VIII nr. 4; 
 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani; 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani din str. Teatrului nr. 4 şi a cumpărării de către 
municipiul Botoşani a unui teren din str. Bucovina nr. 64; 
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii către organizaţii 
neguvernamentale; 
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune, titular 
Dascălu Dumitru; 
 19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 
concesiune; 
 20. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractelor de închiriere a unor 
spaţii din incinta Punctelor Termice; 
 21. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani; 
 22. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor  pentru vânzarea unor 
spaţii din centrul de producţie al Incubatorului de Afaceri Botoşani; 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise 
în Incubatorul de Afaceri Botoşani; 
 24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al municipiului Botoşani pentru luna aprilie 2012; 
 25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea Stejari 
nr.5.” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E şi împrejmuire teren”; 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Aluniş 
nr.20A” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M şi anexă 
gospodărească”; 
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Aluniş 
nr.20B” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P şi anexă gospodărească”; 
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 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Mihail 
Kogălniceanu nr.6A” în vederea realizării  obiectivului “ construire  aşezământ social 
filantropic D+P+1E+M, construire corp clădire P+M (garaj,CT,pod amenajat), 
lumânărar,troiţă”; 
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Pacea 
nr.55,sc.C,ap.2,parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 
suprafaţă de  12,20 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere apartament la faţada 
posterioară a blocului cu destinaţia locuinţă”; 
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Primăverii 
nr.23,sc.A ,ap.2, parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului 
în suprafaţă de 15,20   mp. în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu 
destinaţia locuinţă la faţada lateral dreapta a blocului şi construire balcon identic ca 
formă şi dimensiuni cu cele de la etajele superioare la faţada lateral stângă a blocului”; 
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Primăverii 
nr.6,sc.A,ap.2,parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 
suprafaţă de  8,40 mp. în vederea realizării obiectivului “execuţie acces din exterior în 
vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în salon coafură,cosmetic,manichiură 
şi modernizare spaţiu”; 
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Vâlcelei 
nr.4,sc. A,ap.3,parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 
suprafaţă de  8,70 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere apartament la faţada 
posterioară cu destinaţia locuinţă”. 
 
 
 Nota anexă cuprinde urmatoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “P.U.D. –- Calea 
Naţională nr 82, sc. A, p, ap.1 – CAD 666/1şi CF 51467-C1 –U1” şi aprobarea 
concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 62,30 mp. în vederea  
realizării obiectivului “ extindere apartament in vederea schimbării destinaţiei din spaţiu 
de locuit in sediu birouri, cu acces din exterior“;  
 2. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale şi a celor de 
prestări servicii care pot fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Crearea Centrului Naţional 
de Informare si Promovare Turistică Botoşani” şi a cheltuielilor legate de proiect. 
  
 La lucrarile şedintei participă un număr de 22 consilieri, lipsind domnul consilier 
Constantin Bidaşcă, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
  

D-nul consilier Alexa – preşedintele şedinţei, informează că a fost retras din 
ordinea de zi punctul nr. 22.  

 
Prezintă ordinea de zi din proiect (fără punctul 22 care a fost retras din ordinea 

de zi la solicitarea iniţiatorului) şi nota anexă, supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi (22). 
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Se supune la vot cererea de învoire de la şedinţa de astăzi a domnului consilier 
Constantin Bidaşcă şi este aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
La dispoziţia domnilor consilieri s-au pus procesele – verbale ale şedinţelor 

Consiliului Local din 10 şi 29 februarie 2012, fiind rugaţi domnii consilieri, să prezinte în 
scris eventualele obiecţii  la consemnările din procesul – verbal susmenţionat, motivat 
de faptul că acesta este deosebit de lung şi necesită timp important pentru prezentare.  
 
 Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de 
interpelări. 
 
 D-nul consilier Drelciuc – ridică problema situaţiei Grădiniţei nr. 24 având în 
vedere faptul că spaţiul va fi retrocedat. S-a gândit o soluţie pentru copii ? Unde  vor fi 
mutaţi ? Când se vor face demersurile necesare ? 
 Referitor la calea de rulare rutieră din intersecţia Calea Naţională cu str. Griviţa 
în apropierea Moll-ului, a fost traversată Calea Naţională cu un cablu electric iar şanţul 
format se goleşte periodic, existând denivelări mari care creează disfuncţii în circulaţie. 
  
 D-nul primar Flutur – Grădiniţa nr. 24 nu va fi retrocedată, a fost retrocedată. S-
au identificat două soluţii  în zonă, ori va fi mutată la Colegiul Naţional „A.T. Laurian” – 
fosta Şcoală nr. 5, ori în sediul unde a funcţionat Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate din str. M. Kogălniceanu.  
 

D-nul consilier Timofti – înmânează o cerere domnului viceprimar din partea 
cetăţeanului Muraru Gheorghe.  
 
 
 Se trece la analiza punctului nr. 1 din proiectul ordinii de zi: 
 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al 
municipiului Botoşani din data de 10 şi 29 februarie 2012. 
 
  Procesele - verbale se află în sală, fiecare consilier urmează a le studia până la 
sfârşitul şedinţei, eventualele obiecţiuni vor fi prezentate în scris, întrucât acestea sunt 
deosebit de lungi şi necesită timp important pentru studiu. 
 
 
 Punctul nr. 2: 
 Raportul de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Botoşani pentru trimestrul I al anului 2012. 
  
 Domnii consilieri nu prezintă observaţii asupra raportului depus la mapă. 
 
 
 Punctul nr. 3: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, 
precum şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 
Metropolitană Botoşani”. 
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  Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare asupra proiectului de hotărâre supus adoptării. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 , 4 şi 5 ale Consiliului Local avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
 
 Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Egner – este un eveniment în activitatea administraţiei locale 
această înfiinţare a Zonei Metropolitane. Este bine cunoscut că atragerea unor fonduri, 
investiţii, investitori în Botoşani nu se pot face decât la nivelul unor asemenea zone. 
Iniţiativa este dintre cele mai importante la nivel local şi merită salutată.  
 
 D-nul primar Flutur – este unul din evenimentele majore iar acest Consiliu Local 
va rămâne în istoria municipiului Botoşani pentru hotărârea pe care o adoptă astăzi. 
Salută şi iniţiativele din ani, pentru că au mai fost Consilii Locale, consilieri şi primari 
care şi-au dorit acest lucru însă nu a existat cadru legal la momentul respectiv. 
Mulţumeşte Consiliului Local pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, asigurând 
totodată de faptul că municipiul Botoşani va avea numai de câştigat prin înfiinţarea 
Zonei Metropolitane. Informează că la punctul nr. 4 trebuie numiţi reprezentanţii 
Consiliului Local în Consiliul de administraţie al asociaţiei, sunt 20 locuri şi nu este 
remunerat. Au existat negocieri şi întâlniri succesive cu primarii comunelor care vor face 
parte din zona metropolitană. Firesc este ca 20 consilieri să facă parte din acest 
Consiliu de administraţie. Dacă va exista o altă conformaţie după alegeri, urmează a se 
face modificările de rigoare. A luat cunoştinţă de faptul că din rândul Consiliului Local 
domnii consilieri Costin Volinaşi şi Bidaşcă Constantin şi-au exprimat intenţia de a nu 
face parte din Consiliul de administraţie. Consultă şedinţa dacă mai există cineva din 
rândul Consiliului Local care nu doreşte să facă parte din Consiliul de administraţie. Cei 
care vor fi membri ai Consiliului de administraţie urmând a comunica datele personale 
în vederea completării hotărârii. 
 
 Domnul consilier Vâzdoagă declară că nu doreşte să facă parte din Consiliul de 
administraţie. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.8. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
  
 Punctul nr. 4: 
 Proiect de hotărâre privind asigurarea sediului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani” în imobilul sediu al Primăriei 
municipiului Botoşani. 
 
 Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare asupra proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 
 
 Comisiile de specialitatenr. 1 şi 5 acordă aviz favorabil asupra acestui proiect de 
hotărâre.   
  
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 Punctul nr. 5: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii ale 
Consiliului Local al municipiului Botoşani.  
 
 Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru a prezenta raportul de avizare 
asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra 
acestui proiect de hotărâre.  
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 Se pune în discuţie, punctul nr. 6: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 

sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Clubul Sportiv Real Taekwondo Team  Botoşani  
cu sediul în str. Unirii nr. 4, bl. Turn, ap. 34 Botoşani în vederea finanţării şi 
realizării în comun a Proiectului „Turneul de Taekwondo WTF”. 
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr.  1, 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 
 Art.1. – se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 
 Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.4. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.5. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Punctul nr. 7: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 

sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1  şi Asociaţia de Părinţi „ Dăm Viaţa Viselor” 
Botoşani  cu sediul în str. Octav Onicescu nr.7 Botoşani în vederea finanţării şi 
realizării în comun a Proiectului „Colegiul Naţional Mihai Eminescu – Trecut – 
Prezent şi Viitor”. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
asupra acestui proiect de hotărâre. 
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 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Se pune în discuţie punctul nr. 8: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu 

sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi organizaţii nonprofit  în vederea finanţării şi 
realizării în comun de proiecte cu impact pozitiv asupra vieţii socio – economice 
şi a imaginii Municipiului Botoşani. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu cele două amendamente propuse.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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 Punctul nr. 9: 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012. 
 

Se arată, că la mapă, este prezentat un amendament din partea executivului, 
asupra proiectului de hotărâre, fiind rugaţi domnii consilieri să aibă în vedere şi 
amendamentul depus. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu amendamentul depus la mapele domnilor consilieri. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.8. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 10: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării primului an de 
management la Teatrul pentru Copii si Tineret“Vasilache”, Teatrul „Mihai 
Eminescu” şi  Filarmonica de  Stat Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  

 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Punctul nr. 11: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii si Tineret “Vasilache”, pe anul 2012. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 12: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale 
Filarmonicii de Stat Botoşani, pe anul 2012. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
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Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 13: 
Proiect de hotărâre privind unele măsuri  pentru administrarea păşunilor 

aflate în proprietatea municipiului Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot aprobată cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Punctul nr. 14: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii: Reabilitare grupuri sanitare 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Reamenajare săli de clase pentru desfăşurare 
program „Şcoală după şcoală” Şcoala cu clasele I-VIII nr.2, Reabilitare bucătărie 
şi grupuri sanitare Grădiniţa nr.10, Reabilitare săli de clasă - Şcoala cu clasele I - 
VIII nr. 4. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 15: 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 16: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani din str. Teatrului nr. 4 şi a cumpărării 
de către municipiul Botoşani a unui teren din str. Bucovina nr. 64. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1  şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă cuvântul pentru propuneri în vederea constituirii comisiilor. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Punctul nr. 17: 
 Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii către organizaţii 
neguvernamentale. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4  şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Punctul nr. 18: 
 Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune, titular 
Dascălu Dumitru. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Este dat cuvântul pentru discuiţii. 
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 D-nul consilier Vâzdoagă – d-nul Dascălu solicită rezilierea contractului nu 
diminuarea redevenţei. Ulterior s-au purtat discuţii cu d-nul Dascălu ? A revenit asupra 
cererii depuse iniţial ? 
 
 D-nul Puiu Cezar – solicitarea iniţială a fost pentru diminuarea redevenţei. 
Ulterior, după discuţiile purtate a solicitat micşorarea redevenţei şi păstrarea suprafeţei 
întregi de teren. Este ultimul punct de vedere al persoanei. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Timofti) 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Timofti) 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Timofti) 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Timofti) 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 

 
Punctul nr. 19: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 

concesiune. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Punctul nr. 20: 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractelor de închiriere a unor 

spaţii din incinta Punctelor Termice. 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22).  
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Punctul nr. 21: 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Punctul nr. 22: 
Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru vânzarea unor 

spaţii din centrul de producţie al Incubatorului de Afaceri Botoşani. 
 
Acest punct a fost retras din ordinea de zi, la începutul şedinţei, la solicitarea 

iniţiatorului. 
 

 
Punctul nr. 23: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi 

admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 24: 
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al municipiului Botoşani pentru lunile aprilie şi mai 2012. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, în forma prezentată de 
iniţiator, fiind obţinut următorul rezultat: 

- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Bălăucă). 
 
 
Punctul nr. 25: 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea 
Stejari nr.5.” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+1E şi 
împrejmuire teren”. 
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Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 26: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Aluniş 
nr.20A” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M şi anexă 
gospodărească”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 27: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Aluniş 
nr.20B” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P şi anexă 
gospodărească”. 
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Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 28: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Mihail 
Kogălniceanu nr.6A” în vederea realizării  obiectivului “ construire  aşezământ 
social filantropic D+P+1E+M, construire corp clădire P+M (garaj,CT,pod 
amenajat), lumânărar,troiţă”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Punctul nr. 29: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Pacea 
nr.55,sc.C,ap.2,parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 
terenului în suprafaţă de  12,20 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere 
apartament la faţada posterioară a blocului cu destinaţia locuinţă”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 30: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. 
Primăverii nr.23,sc.A ,ap.2, parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare 
directă a terenului în suprafaţă de 15,20   mp. în vederea realizării obiectivului 
“extindere apartament cu destinaţia locuinţă la faţada lateral dreapta a blocului şi 
construire balcon identic ca formă şi dimensiuni cu cele de la etajele superioare 
la faţada lateral stângă a blocului”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 31: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. 
Primăverii nr.6, sc. A, ap. 2, parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare 
directă a terenului în suprafaţă de  8,40 m.p. în vederea realizării obiectivului 
“execuţie acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit 
în salon coafură,cosmetic,manichiură şi modernizare spaţiu”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 32: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Vâlcelei 
nr.4,sc. A,ap.3,parter“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 
terenului în suprafaţă de  8,70 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere 
apartament la faţada posterioară cu destinaţia locuinţă”. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
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 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
 Se trece la analiza proiectelor de hotărâre cuprinse în nota anexă. 

Punctul nr. 1 din nota anexă: 
 Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “P.U.D. –- Calea 
Naţională nr 82, sc. A, p, ap.1 – CAD 666/1şi CF 51467-C1 –U1” şi aprobarea 
concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 62,30 mp. în 
vederea  realizării obiectivului “extindere apartament in vederea schimbării 
destinaţiei din spaţiu de locuit in sediu birouri, cu acces din exterior“. 
 

Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul viceprimar Alexa – din dorinţa de păstrare a aliniamentului a rezultat 
această suprafaţă. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de initiator. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Se ia în discuţie punctul nr. 2 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale şi a celor 

de prestări servicii care pot fi vândute în condiţiile Legii nr. 550/2002. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 3 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Crearea Centrului 

Naţional de Informare si Promovare Turistică Botoşani” şi a cheltuielilor legate de 
proiect. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este obţinut cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este obţinut cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

domnul preşedinte de şedinţă – consilier Cătălin Virgil Alexa, declară închise lucrările 
şedinţei de astăzi. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Cătălin Virgil Alexa                                 SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
       Mocanu Niculina 


