
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare din 17 septembrie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă toţi ce 23 de consilieri locali în funcţie. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 265/2014 privind acordarea 

titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani” domnului prof. dr. Viorel Enea, cu 14 

voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc) şi 8 abţineri (doamna 

consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin 

Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel 

Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu).  

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 266/2014 privind schimbarea 

doamnei Cătălina Camelia Lupaşcu din funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani, prin vot 

secret, prin vot secret, cu 12 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 267/2014 privind schimbarea 

domnului Eugen Cristian Ţurcanu din funcţia de viceprimar al municipiului Botoşani, cu 13 

voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 268/2014 pentru alegerea 

viceprimarilor municipiului Botoşani, cu 13 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 269/2014 pentru modificarea 

componenţei Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 5 – comisia pentru administraţie 

publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, cu 

14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi Gheorghe 

Iavorenciuc) şi 7 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi 

domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian 

Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 270/2014 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii la Filarmonica de Stat Botoşani, cu unanimitate de voturi (23). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.  271/2014 privind aprobarea 

acordării unui drept de uz şi servitute în favoarea EON Moldova Distribuţie – CR Botoşani 

pentru suprafaţa de 0,25 m.p. din B-dul Mihai Eminescu nr. 106, cu 21 de voturi pentru şi 2 

abţineri (domnii consilieri Gheorghe Iavorenciuc şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.  272/2014 privind modificarea 

inventarului domeniului public al municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi (23). 
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 273/2014 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Gheorghe Iavorenciuc, 

Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri 

(doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Florin 

Ioan Ghiorghiţă şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 274/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. I.C. Brătianu nr. 35“ în vederea realizării obiectivului “extindere, 

mansardare, modificare şi consolidare clădire P existentă“, cu unanimitate de voturi  a 

consilierilor prezenţi (22) – a fost învoit domnul consilier Mihai Tincu. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 275/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Prunilor nr. 66“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M “, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 

abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 276/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Prunilor nr. 11“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P, anexă gospodărească, racord utilităţi şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi  

a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 277/2014 privind pentru 

aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. I.L. Caragiale nr. 3“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă D+P+1E şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi  a consilierilor 

prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 278/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Aleea Florilor nr. 7“ în vederea realizării obiectivului “extindere 

anexă gospodărească şi schimbare destinaţie în locuinţă unifamilială, construire anexă, fântână, 

bazin vidanjabil şi racord utilităţi“, cu unanimitate de voturi  a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 279/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.Z. – str. Pod de Piatră F.N. “Introducerea unor porţiuni de teren de cca. 500,0 

mp respectiv 950,0 mp în intravilan şi construire locuinţe P+1E – CF nr. 58789 şi nr. 52864“, cu 

19 voturi pentru şi 3 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Stelian 

Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu).  

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 280/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– Aleea Gh. Hasnaş nr. 11“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M, anexă gospodărească şi împrejmuire teren“, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 281/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. I.C. Brătianu nr. 55 “în vederea realizării obiectivului “construire 
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locuinţă P+1E , racorduri utilităţi şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi  a consilierilor 

prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 282/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Tomis nr. 19“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P + M şi împrejmuire teren“, cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (domnul consilier Corneliu 

Daniel Furtună). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 283/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – Aleea Sf. Gheorghe nr. 5” în vederea realizării obiectivului “Extindere 

şi mansardare construcţie existent în vederea schimbării destinaţiei din funcţiunea de magazine în 

imobil cu destinaţia birouri, spaţii de odihnă, locuinţă serviciu cu regim de înălţime D+P+1E+M, 

garaj, depozite-magazie şi împrejmuire teren”, cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul 

consilier Radu Lebădă). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 284/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– B-dul Mihai Eminescu nr.97A şi nr.91” în vederea realizării obiectivului 

“Extindere,etajare construcţie existent în vederea schimbării destinaţiei din funcţiunea de depozit 

comercial în imobil cu destinaţia de spaţiu alimentaţie publică”, cu 21 de voturi pentru şi 1 

abţinere (domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 285/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – Aleea Constantin Gane nr.2, sc. A, ap.1“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 5,25 mp. în vederea realizării obiectivului 

“Extindere apartament cu destinaţia locuinţă la faţada principal a blocului, recompartimentări 

interioare”, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Ovidiu Daniel Luca şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 286/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă, cu 22 de voturi 

pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 287/2014 privind aprobarea 

prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia 

pentru copii  “Il Girotondo“ Botoşani, cu unanimitate de voturi (23). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 288/2014 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr.99/2014 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2014, cu 20 de voturi pentru şi 3 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Gheorghe Iavorenciuc şi Stelian Pleşca). 
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 A fost retras de către iniţiator următorul proiect de hotărâre: 

  

1. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru  reorganizarea  Direcţiei Servicii Publice, 

Sport şi Agrement – Botoşani.  

 

 A fost respins următorul proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, precum şi pentru transmiterea 

unor bunuri  care aparţin proprietăţii municipiului Botoşani în administrarea Direcţiei de 

Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe 

Iavorenciuc, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu) şi 5 abţineri 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri 

Cătălin Virgil Alexa, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 

 Şedinţa se închide la orele 17,50. 

 

 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. 

     

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

   Consilier,      SECRETAR, 

            Paul Onişa           Ioan Apostu 

  

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat,  

Alina Ecaterina Manolache 


