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Şedinţei extraordinare din 26 mai 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 21 de consilieri în funcţie, fiind învoiti doi consilieri, respectiv doamna consilier 

Mihaela Huncă şi domnul consilier Csmin Ionuţ Andrei. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 108/2015 privind acordul pentru 

asocierea între S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani şi S.C. „SONA” S.R.L. Bacău în vederea 

depunerii unei oferte comune la licitaţia pentru „delegare de gestiune prin concesionarea activităţilor 

de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase din judeţul Botoşani”, 

autoritate contractantă fiind Consiliul Judeţean Botoşani, cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă) – nu votează doamna Elena Lazarec. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 109/2015 privind încetarea de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iavorenciuc, prin demisie, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20) – nu votează doamna Elena Lazarec. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 110/2015 privind validarea 

mandatului de consilier  local al doamnei Elena Lazarec, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul 

consilier Corneliu Daniel Furtună) – nu votează doamna Elena Lazarec. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 111/2015 privind modificarea 

componenţei Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 3 pentru servicii publice, comerţ şi 

turism, cu 20 de voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 112/2015 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea 

asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 113/2015 pentru modificarea art. 

4 din HCL nr. 185 /2012 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi 

membri supleanţi în consiliile de administraţie  ale  Spitalelor Publice transferate administraţiei  

publice, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 114/2015 privind desemnarea  

reprezentanţilor  administraţiei publice locale în Consiliul  de administraţie, respectiv Comisia de 

Evaluare si Asigurare a  Calităţii  din cadrul  Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani, cu 20 de 

voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 115/2015 privind aprobarea 

schemei de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la  plata majorărilor de întârziere aferente 
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impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevențelor şi altor obligații la bugetul local, datorate de 

către persoanele juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului 

Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 116/2015 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2015, cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 3 abţineri (doamna consilier 

Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Paul Onişa). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 117/2015 pentru aprobarea  

execuţiei bugetului local al municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 

31.03.2015, cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec 

şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Florin Ioan Ghiorghiţă şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 118/2015 pentru aprobarea Contului 

de execuţie a bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a veniturilor şi 

cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe anul 2014, 17 

voturi pentru şi 4 abţineri (doamnele consilie Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri 

Florin Ioan Ghiorghiţă şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 119/2015 privind aprobarea cererii 

de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015,  pentru o persoană fizică ce are în întreţinere 

un copil cu handicap  grav  pentru care este pus în aplicare un program de  recuperare, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21).                                 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 120/2015 privind eşalonarea la plată 

a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate  bugetului local al Municipiului Botoşani de către 

SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI şi eşalonării la plată a majorărilor de întârziere de 

orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere calculate pe perioada de eşalonare, cu 19 voturi pentru 

şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Forin Ioan Ghiorghiţă) – lipseşte din sală la momentul votării 

domnul consilier Mihai Cristinel Brumă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 121/2015 pentru completarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2014 privind stabilirea cuantumului facilităţilor acordate elevilor 

din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat din municipiul Botoşani pentru 

transportul local în comun cu tramvaie şi autobuze, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(20) – lipseşte din sală la momentul votării domnul Mihai Cristinel Brumă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 122/2015 privind aprobarea 

reactualizării ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.123/2015 privind aprobarea 

rezultatului evaluării primului an de management din mandatul 2014-2017 la Filarmonica de Stat 

Botoşani, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 124/2015 privind aprobarea  

rezultatului evaluării  primului an de management din mandatul 2014-2017 la Teatrul “MIHAI 

EMINESCU“ Botoşani, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă).                                                                        
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 125/2015 privind aprobarea 

susţinerii financiare a concursului de educaţie ecologică „ŞCOALA MEA PROTEJEAZĂ 

MEDIUL!” –  ediţia a VIII-a promovat de Agenţia pentru  Protecţia Mediului Botoşani în parteneriat 

cu Consiliul Local Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 126/2015 privind aprobarea 

acordului de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Botoşani şi S.C. Total Waste 

Management S.R.L., cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi 

domnii consilier Radu Lebădă şi Stelian Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 127/2015  privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă) 

– lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici.   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 128/2015 privind aprobarea  

prelungirii unor contracte de închiriere pentru spaţiile comerciale, garajele şi terasele amplasate în 

str. Calea Naţională – Stadionul Municipal din Municipiul Botoşani, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă) – lipseşte din sală la momentul votării . 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 129/2015 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, cu 19 voturi pentru şi 1 

abţinere (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă) – lipseşte din sală la momentul votării domnul 

consilier Călin George Bosovici. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 130/2015 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă) – lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier 

Călin George Bosovici. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 131/2015 privind aprobarea listei cu 

firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 132/2015 privind aprobarea tarifului 

de închiriere  pentru spaţiul din incinta Şcolii nr. 9 Tulbureni, cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri 

(doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Gheorghe Gabriel Muraariu, Paul 

Onişa şi Stelian Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 133/2015 pentru aprobarea tarifelor 

de închiriere a terenurilor gazonate din incinta stadioanelor proprietatea municipiului Botoşani, cu 

17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă)  şi 3 abţineri (domnii 

consilieri Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 134/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Vîlcelei  nr. 72”  în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 135/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – aleea Iacob Iacobovici  nr. 30” în vederea realizării obiectivului „construire 

locuinţă P + 1E, anexă gospodărească şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (21). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 136/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională  nr. 78 A” în vederea realizării obiectivului “ construire 

spaţiu comercial S+P+2E”, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 137/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D – str. Marchian nr. 12, sc. A, p, ap 3” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  15,97 mp în vederea realizării obiectivului “extindere 

apartament la faţada principală a blocului şi amenajare acces din exterior în vederea schimbării 

destinaţiei din spaţiu de locuit în cabinet medical”, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consiler 

Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 138/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Calea Naţională nr. 152, Bl. E1, p” şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 7,05 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare 

acces din exterior la faţadă spaţiu comercial”, cu 17 voturi pentru şi 4 abţineri (doamnele consilier 

Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 139/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Unirii nr. 8, ap.1” şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 9,50 mp în vederea realizării obiectivului “amenajare acces din exterior 

pentru persoană cu dizabilităţi”, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 140/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.U.D. – aleea Tiberiu Crudu  nr. 1, sc. A, et. p, ap. 2”, prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 11,10 mp în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu 

destinaţia locuinţă – Intrare în legalitate”, cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier 

Elena Lazarec şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 141/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – aleea Bucovina  nr. 1, sc. A, et. p, ap. 4”, prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 10,50 mp în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu 

destinaţia locuinţă – Intrare în legalitate”, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier 

Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 142/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – B-dul Mihai Eminescu nr. 16” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 143/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. –  str. Călugăreni  nr. 7 A” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P + M”, cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 144/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. –  str. Drumul Tătarilor nr. 52 D” în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă P + M, garaj şi împrejmuire teren”, cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr.145/2015 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. Independenţei nr. 39 A“ în vederea realizării obiectivului “construire 
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locuinţă P + 1E, platformă parcare şi împrejmuire teren, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 146/2015 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. 1 Mai nr. 1A” în vederea realizării obiectivului “construire două 

locuinţe D + P + 1E”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 147/2015 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – str. Drumul Tătarilor nr. 64 A” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P + M, anexe gospodăreşti şi împrejmuire teren”, cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 148/2015 pentru aprobarea 

documentatiei “P.U.D. – B-dul Mihai Eminescu nr. 98” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P + M”, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 

1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 149/2015 privind  aprobarea 

organizării în data 14 iunie 2015 a Crosului Verii, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna 

consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilier Cătălin Virgil Alexa, Rădu Lebădă şi Eugen 

Cristian Ţurcanu) şi 4 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii 

consilier Corneliu Daniel Furtună şi Stelian Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 150/2015 privind  aprobarea 

organizării evenimentului Ziua Copilului 2015, cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri (domnii consilier 

Corneliu Daniel Furtună, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 151/2015 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii de locuit, repartizate în regim de urgenţă, cu 20 de voturi 

pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 152/2015 privind desemnarea  

reprezentantului  administraţiei publice locale în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului de 

Artă  „Ştefan Luchian” Botoşani, cu 20 de votui pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Elena 

Lazarec). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 153/2015 pentru modificarea 

componenţei unor comisii organizate de Consiliul Local, precum şi pentru înlocuirea 

reprezentanţilor Consiliului Local în unele colective de conducere, cu 20 de voturi pentru şi abţinere 

(domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 154/2015 privind aprobarea tarifului  

pentru depozitare deşeuri de la terţi la spaţiile de stocare temporare, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (20), cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (20) – nu votează 

doamna Elena Lazarec. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 155/2015 pentru aprobarea 

acordului de principiu privind susţinerea implementării proiectului "DATA = Dezvoltare Activă prin 

Tranziţia Activă" de către Colegiul National A.T. Laurian, cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 156/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.UD. – B-dul Mihai Eminescu nr. 204” în vederea realizării obiectivului 
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“construire hală cu destinaţia pavilion expoziţional pentru utilaje şi maşini agricole”, cu 20 de voturi 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 157/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – Bucovina nr. 54” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+M”, cu 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 158/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Doboşari nr. 20” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+M”, cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi 

domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 159/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Vîlcele nr. 15, parter, ap.2” şi aprobarea concesionării prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 18,50 mp în vederea realizării obiectivului “recompartimentări 

interioare şi extindere apartament cu destinaţia de locuinţă”, cu 16 voturi pentru şi 5 abţineri 

(doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă, 

Radu Lebădă şi Stelian Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 160/2015 privind aprobarea 

Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere  

(domnul consilier Stelian Pleşca). 

 

Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

  

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Botoşani în 

domeniul privat al municipiului Botoşani a unui teren în suprafaţă de 351 m.p. situat în 

Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 32. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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. 

18933541 reprezentată prin Ioan Ciobănaşu, în calitate de reprezentant legal, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a Concursului Interjudeţean de Matematică „Dimitrie 

Pompeiu”, Ediţia a XV-a. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii terenului situat în municipiul Botoşani, 

str. Col.V.Tomoroveanu nr. 3, în folosinţă gratuită Biroului Român de Metrologie Legală 

pentru Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Botoşani. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei  

Locale a Municipiului Botoşani, pe anul 2015, cu 8 voturi pentru, 11 voturi împotrivă 

(doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Elena Lazarec şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi 

domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, 

Florin Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Stelian Pleşca şi Eugen 
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Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu şi Paul 

Onişa). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei  

Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu 8 voturi pentru, 10 voturi împotrivă (doamnele 

consilier Lidia Bucşinescu, Elena Lazarec şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Florin 

Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) şi 3 abţineri (domnii consilieri Mihai Cristinel Brumă, Gheorghe Gabriel 

Murariu şi Paul Onişa). 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului „Cea mai bine întreţinută Asociaţie 

de proprietari”, cu 8 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia 

Bucşinescu, Cătălina Camelia Lupaşcu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin 

Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună, Florin Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă, Ovidiu 

Daniel Luca şi Stelian Pleşca) şi 4 abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, 

Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de terenuri din municipiul Botoşani, 

cu cu 6 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu, Elena 

Lazarec şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu 

Daniel Furtună, Florin Ioan Ghiorghiţă, Radu Lebădă şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 7 

abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Mihai Cristinel Brumă, Ovidiu Daniel 

Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa, Pleşca Stelian şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

 

 Şedinţa se închide la orele 17,12. 

 

 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,,  

EEuuggeenn  CCrriissttiiaann  ŢŢuurrccaannuu              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  


