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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare din 31 martie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

La lucrările şedinţei participă un număr de numai 22 de consilieri locali în funcţie, 

deoarece domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc şi-a prezentat demisia la începerea lucrărilor 

şedinţei. 

 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 52/2015 privind aprobarea 

contribuţiei municipiului în vederea executării obiectivului de investiţie „Spital municipal de boli 

cronice şi îngrijiri paliative în municipiul Botoşani” 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 53/2015 pentru aprobarea 

Procedurii privind finanţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi 

nonprofit de interes local, cu 14 voturi pentru şi 7 abţineri (doamnele consilier Mihaela Huncă, 

Nica Tereza şi Aura Simion şi domnii consilier Cosmin Ionuţ Andrei, Călin George Bosovici, 

Ady Petruşcă şi Mihai Tincu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 54/2015 privind aprobarea 

înlesnirilor la plată sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata majorărilor de întârziere 

aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, 

datorate de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Municipiului Botoşani, cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Mihai Tincu).        

                     

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 55/2015 privind aprobarea 

cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru 

şase persoane ce au în întreţinere un elev sau student care a obţinut premiul I, II, sau III la faza 

naţională sau internaţională a unei olimpiade, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 56/2015 privind aprobarea 

cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Botoşani, 

pe anul 2015, pentru o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Anexa nr.7 la 

HCL nr.377/29.12.2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 57/2015 privind aprobarea 

cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru  
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şapte  persoane fizice ce au în întreţinere un copil cu handicap accentuat sau grav ce urmează un 

program de  recuperare, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

                                                                                

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 58/2015 privind respingerea 

cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru 

trei persoane care au solicitat scutirea potrivit art.1, lit. d) din Anexa nr.7 la HCL 

nr.377/29.12.2014 şi nu îndeplinesc criteriile de scutire aprobate, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 59/2015 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2015, 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. 60/2015 privind aprobarea 

tarifelor şi preţurilor locale ale energiei termice livrată utilizatorilor de către S.C. MODERN 

CALOR S.A. Botoşani, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian 

Ţurcanu) şi 3 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 61/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie: „Reabilitare cale de rulare 

Primăverii – tronson Castel” şi „Înlocuire cabluri de alimentare cu energie electrică pentru 

ambele polarităţi – tronson 4 Primăverii”, cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnul 

consilier Lidia Bucşinescu şi Corneliu Daniel Furtună) şi 3 abţineri (doamna consilier Cătălina 

Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Redu Lebădă  şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 62/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţie „Racord agent termic primar 

consumatori Parc regional de agrement turistic şi sportiv CORNIŞA Botoşani”, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 63/2015 privind asocierea între 

Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociaţia Culturală „Nicolae Iorga” 

Botoşani în vederea realizării în comun a evenimentelor Premiul Naţional de Istorie „Nicolae 

Iorga” Botoşani, Ediţia a XIII-a, 2015 – IUNIE 2015 şi  Evocarea personalităţii istoricului şi 

omului de cultură „Nicolae Iorga” – Concurs Şcolar de Istorie „Nicolae Iorga” precum şi 

pregătirea reeditării integrale a volumului Cugetări – Nicolae Iorga – noiembrie 2015, cu 16 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Marius Buliga şi 

Radu Lebădă). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 64/2015 pentru stabilirea ordinii 

de prioritate în vederea repartizării locuinţelor de serviciu aparţinând Consiliului Local al 

municipiului  Botoşani,  cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22).  
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 65/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului  instituţiilor publice de 

cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

   

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 66/2015 privind constituirea 

comisiei de evaluare a managementului/soluţionare a contestaţiilor, la Filarmonica de Stat 

Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

  

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 67/2015 privind constituirea 

comisiei de evaluare a managementului/soluţionare a contestaţiilor, la  Teatrul „Mihai Eminescu” 

Botoşani, cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

  

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 68/2015 privind prelungirea 

unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 69/2015 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 70/2015 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 71/2015 privind aprobarea 

schimbului între terenul proprietatea numiţilor Isac Neculai Emil şi Isac Mihaela, situat în str. 

Pacea nr. 90 şi terenul  proprietate privată a municipiului situat în str. Pacea f.n., cu 21 de voturi 

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

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 72/2015 privind aprobarea listei 

cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu 21 de voturi pentru şi 1 

vot împotrivă (domnul consilier Mihai Cristinel Brumă). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 73/2015 privind achiziţionarea 

unor bunuri, proprietate a S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L  Botoşani, cu 15 voturi pentru, 5 

voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Eugen Sorin 

Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere 

(domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 74/2015 privind modificarea 

anexei conţinând bunurile concesionate către URBAN SERV S.A. Botoşani, cu 18 voturi pentru 

şi 3 abţineri (domnii consilier Florin Ioan Ghiorghiţă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 76/2015 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 27 februarie 2015 privind punerea la dispoziţia proiectului 

„Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani”, din cadrul proiectului 

POS Mediu „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea 

apelor uzate în judeţul Botoşani” a unor terenuri, proprietate publică a municipiului, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21) – lipseşte din sală la momentul votării domnul 

consilier Călin George Bosovici. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 77/2015 privind prelungirea 

unor contracte de asociere, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu 

şi Cătălina Camelia Lupaşcu) – lipseşte din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin 

Virgil Alexa. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 78/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Vîlcelei nr 46“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

D+P+M şi împrejmuire teren“, cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 79/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Doboşari nr. 25 D“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+M, garaj, fântână şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 80/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. George Coşbuc nr. 14“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă parter şi împrejmuire teren“, cu 21 de voturi şi 1 vot împotrivă (domnul consilier 

Gheorghe Gabriel Murariu).  

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 81/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Adrian Adamiu nr. 11A“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă  P+M şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 82/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Bucovina nr. 64“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă D+P+1E, foişor, parcare acoperită şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

  

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 83/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.U.D.– b-dul Mihai Eminescu nr. 162“ în vederea realizării obiectivului 

“consolidare, extindere şi mansardare locuinţă  P  şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenţi (22). 
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 84/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Victoriei nr. 45“ în vederea realizării obiectivului “construire clădire 

locuinţă P+M şi garaj P“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 85/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. I.C. Brătianu nr. 94“ în vederea realizării obiectivului “construire 

imobil birouri şi garaje“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 86/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională nr. 105, et. P – spaţiu comercial“ şi aprobarea 

concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 18.90 mp în vederea realizării 

obiectivului “extindere spaţiu comercial şi realizare rampă acces pietonal”, cu 19 voturi pentru, 1 

vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 87/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Primăverii nr. 19 (fost nr. 26), sc. F, p, ap 2“ şi aprobarea 

concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 6,15 mp în vederea realizării 

obiectivului “creare al doilea acces la faţada principală cu modificarea celui existent şi construire 

balcon la faţada posterioară cu formă şi dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare, 

schimbarea destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi în sală (21) – lipseşte din sală doamna consilier Nica Tereza. 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 88/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. –  str. Primăverii nr. 26, sc. E, P“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 7,20 mp în vederea realizării obiectivului 

“extindere acces din exterior şi modernizare spaţiu existent”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 89/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Ion Elefterescu  nr. 15, sc. C, ap 3“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 6,80 mp. în vederea realizării obiectivului 

“Extindere apartament la faţada posterioară cu destinaţia de locuinţă, etapa I – concesionare teren 

– Intrare în legalitate”, cu 20 de voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi 

domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

  

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 90/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Drumul Tătarilor nr. 67A“ în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 91/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Popăuţi nr. 52“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 
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P+M , împrejmuire teren şi racorduri utilităţi“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 92/2015 pentru aprobarea 

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

locuinţă parter“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 93/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională   nr. 97, bl. 18, sc. C, parter“ în vederea realizării 

obiectivului “extindere spaţiu comercial pe terasă existentă”, cu 20 de voturi pentru şi 2 

abţineri(doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 94/2015 pentru modificare HCL 

nr. 305/31.10.2014 privind documentaţia “P.U.D. – str. Veteranilor  nr. 14C“ în vederea realizării 

obiectivului “construire locuinţă P”, cu 20 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

. 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 95/2015 pentru reconsiderare 

(refacere) P.U.D. privind documentaţia “P.U.D. –  str. Mihail  Kogălniceanu,  nr. 6A“ în vederea 

realizării obiectivului “CONSTRUIRE AŞEZĂMÂNT SOCIAL FILANTROPIC D+P+E+M 

CONSTRUIRE CORP CLĂDIRE P+M (GARAJ, CENTRALĂ TERMICĂ), LUMÂNĂRAR, 

TROIŢĂ, cu 18 voturi pentru şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Corneliu Daniel Furtună, Eugen Cristian Ţurcanu şi Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 96/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. A.T. Laurian nr. 1“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P+1E şi împrejmuire teren“, cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 97/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – Calea Naţională nr. 79, sc. C, parter, ap. 4“ şi aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 46,0 mp  în vederea realizării obiectivului 

“extindere, recompartimentări interioare şi schimbare destinaţie a apartamentului din locuinţă în 

birouri“, cu 19 voturi pentru,  1 vot împotrivă (domnul consilie Eugen Cristian Ţurcanu) şi 2 

abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 98/2015 privind acordarea unor 

drepturi personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Botoşani, cu 21 voturi pentru şi 1 

abţinere (domnul consilier Eugen Cristina Ţurcanu). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.  99/2015 privind aprobarea unor 

măsuri de administrare a bunurilor proprietatea municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 100/2015 privind aprobarea 

Listei Investiţiilor Prioritare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si 

apă uzată din judeţul Botoşani, pentru perioada 2014–2020, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (22). 

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 101/2015 privind transmiterea 

în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 4635,00 

mp din intravilanul municipiului Botoşani (domeniul privat), str. C-tin Iordăchescu f.n. pentru 

construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere.  

 

 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 102/2015 privind transmiterea 

în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 15734 mp 

din intravilanul municipiului Botoşani (domeniul public) Şoseaua Iaşului f.n. pentru construirea 

de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(22). 

  

  

 Nu face obiectul şedinţei următorul proiect de hotărâre: 

  

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului 

Gheorghe  Iavorenciuc, prin  pierderea calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a 

fost ales.  

 

 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 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 5 

abţineri. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere pentru spaţiul din incinta 

Şcolii nr. 9 Tulbureni, cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 5 

abţineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi Mihaela Huncă şi domnii 

consilieri Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a unui 

teren aparţinând domeniului privat al municipiului către Asociaţia Piticul BEK, cu 5 

voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 7 abţineri (doamnele consilier Mihaela Huncă, Nica 

Tereza şi Aura Simion şi domnii consilieri Radu Lebădă, Paul Onişa, Ady Petruşcă şi 

Stelian Pleşca). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Local al 

municipiului Botoşani şi S.C. Total Waste Management S.R.L., cu 14 voturi pentru, 3 

voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri 

Corneliu Daniel Furtună şi Paul Onişa) şi 5 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Gheorghe 

Gabriel Murariu) 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării zilelor municipiului Botoşani în 

perioada 1 – 3 mai 2015, cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (doamnele consilier 

Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri şi domnii consilieri 

Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, 

Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 3 abţineri 

(domnii consilieri Florin Ioan Ghiorghiţă, Paul Onişa şi Stelian Pleşca). 

 

 

 Şedinţa se închide la orele 15,53. 

 

 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, 

           Stelian Pleşca       Ioan Apostu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat,  

Alina Ecaterina Manolache 


