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La şedinţă participă un număr de 19 consilieri în funcţie, lipsind doamna consilier 
Nica Tereza şi domnii consilieri Apostoliu Eugen, Iavorenciuc Gheorghe şi Cristescu 
Marius, care au depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 297/2013, privind rectificarea 
bugetului local al municipiului pentru anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 298/2013, privind aprobarea 
proiectului contractului de creditare, proiectul contractului de garanţie şi celelalte 
documente accesorii contractării unei finanţări rambursabile externe de la International 
Finance Corporation – membră a grupului Banca Mondială, precum şi pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 153 din 10 iunie 2013, cu 13 voturi 
pentru, un vot împotrivă (d-na consilier Bucşinescu) şi 5 abţineri (d-nii consilieri Alexa, 
Buliga, Ghiorghiţă, Luca şi Ţurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.299/2013, privind acordarea 
titlului de cetăţean de onoare domnului profesor Artur Bălăucă, cu 18 voturi pentru şi o 
abţinere (d-nul consilier Furtună). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.300/2013, privind asocierii  
între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Societatea de Ştiinţe 
Matematice, filiala  Botoşani, persoană juridică cu sediul în Botoşani, str. Vârnav nr. 32, 
judeţul Botoşani,  cod fiscal nr. 1918933541 reprezentată prin Ioan Ciobănaşu, in calitate 
de reprezentant legal, în vederea finanţării şi realizării în comun a Conferinţei Naţionale 
dedicată vieţii şi activităţii academicianului Dimitrie Pompeiu, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19). 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1144,,1188..  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  

  

  

          PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                              SSEECCRREETTAARR,,  

                              CCoonnssiilliieerr,,  BBuuccşşiinneessccuu  LLiiddiiaa                                                                    IIooaann  AAppoossttuu  



 
  


