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Şedinţei de îndată din 12 decembrie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă 19 de consilieri în funcţie, fiind învoiţi patru consilieri, respectiv doamnele consilier 

Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi 

Gheorghe Iavorenciuc. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 349/2014 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului  Botoşani pentru anul  2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (19). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 350/2014 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, al S.C. Modern Calor S.A., cu 12 voturi 

pentru, 1 împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 6 abţineri (domnii consilieri 

Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheoghe Gabriel 

Murariu şi Stelian Pleşca). 

 

Au fost retrase de către iniţiator următoarele proiecte de hotărâre:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu și creşterii eficienţei energetice – etapa II”. 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul 
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conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” a terenurilor 

aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2010 privind 

atribuirea Contractului de  delegare a gestiunii  serviciului public de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul 

Botoşani. 

  

 Şedinţa se închide la ora 10,12. 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului 

Botoşani şi pe site-ul propriu. 

  

  

  

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,    

  CCoonnssiilliieerr,,              SSEECCRREETTAARR,,  

                      TTeerreezzaa  NNiiccaa              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 
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