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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 29 februarie 2012 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 357/29.02.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 29 februarie 2012, orele 1100, în sala 
de şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 357/29.02.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţul publicitar 
din „Monitorul de Botoşani" (adresă transmisă prin fax), precum si prin afişare la 
afişierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 31 ianuarie 2012; 
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 
Semenescu Nicolae, prin demisie; 
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Hriţcu Cristian;  
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate 
nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local al municipiului Botoşani; 
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii ale 
Consiliului Local al municipiului Botoşani;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, 
transport şi eliminare finală a deşeurilor municipale, a tarifelor de închiriere recipiente 
precolectare deşeuri şi a tarifelor de transport şi depozitare deşeuri rezultate din 
activităţile de construcţii şi demolări;   
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a 
spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial-administrativă a municipiului Botoşani;  
 8. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 4/2008 privind 
stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători efectuat cu tramvaiul în 
municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. Eltrans S.A.; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului 
pe clădiri şi  a impozitului pe teren, pe anul 2012, pentru persoanele ce  au în întreţinere 
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un elev sau student care a obţinut premiul I, II sau III la faza naţională sau internaţională 
a unei olimpiade; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul 2012; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Comunitar Local 
pentru Evidenţa Persoanelor,  pe anul 2012; 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitării circumscripţiilor şcolare din 
municipiul Botoşani, în vederea organizării învăţământului şcolar primar, pentru anul 
2012 – 2013; 
 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 
concesiune; 
 14. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractelor de închiriere  a unor 
spaţii din incinta Punctelor Termice; 
 15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani; 
 16. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Botoşani; 
 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 32118 din 
12 decembrie 2006, perfectat între Consiliul Local al municipiului Botoşani şi S.C. 
„Euromedia Group” S.A.; 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise 
în Incubatorul de Afaceri Botoşani; 
 19. Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului  justificativ privind  scoaterea 
din funcţiune, casare  şi valorificare a unor bunuri concesionate către S.C. Modern 
Calor S.A. Botoşani; 
 20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Vasile 
Lupu nr.19” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P+1E, garaj şi 
împrejmuire teren”; 
 21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea Grigore 
Ghica nr.23.” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M, anexă 
gospodărească şi împrejmuire teren”; 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Tulbureni 
nr.74” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M”; 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Primăverii 
nr.29,sc.B,ap.2,parter “ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului 
în suprafaţă de  9,00 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere apartament la 
faţada laterală a blocului cu destinaţia locuinţă”; 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Pacea 
nr.47B“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 
70,00 mp. în vederea realizării obiectivului “construire hală pentru prestări servicii, 
service auto , vulcanizare , magazine piese auto, împrejmuire teren”; 
 25. Probleme diverse: 
 - raport privind activitatea administratorului special al S.C. “Termica” S.A. 
Botoşani, pentru perioada octombrie 2011 – decembrie 2011; 
 - proiect de răspuns la cererea domnului Livadaru Constantin din Botoşani 
privind scutirea la plata impozitului pe clădiri. 
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 Nota anexă cuprinde urmatoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012;  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei  şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2012 – 2013; 
 3. Proiect de hotărâre privind  închirierea autoutilitarei cu cisternă pentru apă, 
aflată în administrarea Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement; 
 4. Proiect de hotărâre privind  închirierea unor spaţii din incinta unităţilor de 
învăţământ, necesare proiectelor PSODRU. 
  
 La lucrarile şedintei participă un număr de 22 consilieri, lipsind domnul consilier 
Constantin Bidaşcă, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
  

D-nul consilier Alexa – preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi din proiect şi 
nota anexă, o supune la vot, fiind aprobată cu unanimitate de voturi (21). 

 
Se supune la vot cererea de învoire de la şedinţa de astăzi a domnului consilier 

Constantin Bidaşcp şi este aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 
La dispoziţia domnilor consilieri s-a pus procesul – verbal al şedinţei Consiliului 

Local din 31ianuarie 2012, fiind rugaţi domnii consilieri, să prezinte în scris eventualele 
obiecţii  la consemnările din procesul – verbal susmenţionat, motivat de faptul că acesta 
este deosebit de lung şi necesită timp important pentru prezentare.  
 
 Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de 
interpelări. 
 
 D-nul consilier Vâzdoagă – ridică problema terenurilor de joacă care au dispărut 
şi prin retrocedări. În perimetrul Asociaţiei de proprietari nr. 32 există o asemenea 
situaţie. Propune cumpărarea terenurilor de către Consiliul Local şi amenajarea lor, în 
terenuri de joacă pentru copii.  
 Tot în cadrul Asociaţiei de proprietari nr. 32 - Punctul Termic Pacea,  3 există un 
număr de 140 apartamente racordate la S.C. „Modern Calor” S.A. Botoşani care plătesc 
apa rece la preţ de apă caldă din cauza sistemului defectuos de recirculare a apei 
calde. 
 Au început intervenţii la subsolurile blocurilor de către S.C. „Modern Calor” S.A. 
Botoşani fără acordul asociaţiei de proprietari sau al proprietarilor. Este în posesia unei 
reclamaţii din partea unui proprietar cu domiciliul în str. George Enescu nr. 2 sc. A, prin 
care manifestă indignarea faţă de astfel de situaţii, persoana fiind hotărâtă să acţioneze 
în instanţă S.C. „Modern Calor” S.A. Botoşani pentru încălcarea proprietăţii. Normal ar fi 
să existe acordul proprietarilor atunci când se intră pe o proprietate.  
 Începând cu data de 1 martie 2012, pe str. Independenţei nr. 7, cu aprobarea 
C.A.S.S. se deschide un cabinet medical pentru asigurarea permanenţei. Conform Legii 
nr. 263/2004 administraţia publică locală trebuie să se implice în acest proiect. Cei 5 
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medici care vor asigura permanenţa doresc să li se asigure securitatea în afara orelor 
de program, pe timp de noapte, de către un agent din partea Poliţiei Locale.  
 Există probleme legate de intabularea construcţiilor datorate faptului că acolo 
unde este proprietar, Consiliul Local, nu a procedat la intabularea terenurilor. Astfel, 
operaţiunile nu pot fi realizate întrucât nu există întocmită intabularea terenurilor.  
 
 D-nul primar Flutur – persoanele care sunt interesate să intabuleze, se 
adresează Primăriei şi pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local introducem 
proiecte de hotărâre.  
 Referitor la solicitarea privind cabinetul medical ne vom încadra în prevederile 
legale. 
 
 D-nul consilier Portariuc – este în posesia unor documente, ale unui cetăţean, 
care a fost debranşat de la reţeaua de termoficare şi continuă să primească factură 
pentru părţile comune. S-a adresat A.N.P.C., a primit răspuns prin care este asigurat că 
nu va mai fi facturat, având în vedere faptul că ţevile de la subsolul blocului au fost 
izolate. 
 În ultima perioadă s-a constatat oprirea energiei electrice în anumite zone a 
oraşului. Există un program de economie ? Se lucrează la anumite reţele ? Solicită un 
răspuns faţă de problema ridicată. 
 
 D-nul viceprimar Alexa – problemele privind iluminatul public au apărut din 
motive de avarii, este reţeaua S.C. „e-on”. 
 

D-nul consilier Ostafie – în zona Bucovina, Kogălniceanu, Şcoala nr. 6, Liceul 
Economic, în ultima perioadă se înregistrează scăderi de presiune a apei reci. În 
calitate de reprezentanţi ai S.C. „Apa Novaserv” S.A. solicită un răspuns faţă de 
problema ridicată.  
 
 
 Se trece la analiza punctului nr. 1 din proiectul ordinii de zi: 
 Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 31 ianuarie 2012. 
 
  Procesul - verbal se află în sală, fiecare consilier urmează a-l studia până la 
sfârşitul şedinţei, eventualele obiecţiuni vor fi prezentate în scris, întrucât acesta este 
deosebit de lung şi necesită timp important pentru studiu. 
 
 
 Punctul nr. 2: 
 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Semenescu Nicolae, prin demisie. 
  
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
 
 Este dat citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot fiind aprobat cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). (Lipseşte din sală d-nul Ghiorghiţă). 
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 Punctul nr. 3: 
 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Hriţcu Cristian. 
 
  Se dă cuvântul comisiei de validare. 
 
 Comisia validează mandatul de consilier local al domnului Hriţcu Cristian. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 
 În continuarie, domnul Hriţcu Cristian depune jurământul. 
 
 
 Punctul nr. 4: 
 Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de 
specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Local al municipiului Botoşani. 
 
 Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare asupra proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 
 
 Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil asupra acestui proiect de hotărâre.   
  
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 D-nul primar Flutur – mulţumeşte domnului Semenescu Nicolae pentru 
activitatea deosebita depusă în cadrul Consiliului Local. În calitate de director al 
Direcţiei Edilitare sunt probleme mai ales pe partea de iluminat public. Îşi exprimă 
convingerea că totul se va rezolva în timp util şi de calitate având în vedere faptul că 
domnul Semenescu este specialist în acest domeniu.  
 Urează succes în activitate domnilor Hriţcu şi Semenescu. 
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 Punctul nr. 5: 
 Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei unor comisii ale 
Consiliului Local al municipiului Botoşani.  
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra 
acestui proiect de hotărâre.  
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
 Se pune în discuţie, punctul nr. 6: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare, 
transport şi eliminare finală a deşeurilor municipale, a tarifelor de închiriere 
recipiente precolectare deşeuri şi a tarifelor de transport şi depozitare deşeuri 
rezultate din activităţile de construcţii şi demolări. 
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr.  1, 3 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. 
 
 Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Egner – legat de punctul nr. 7 – tarife de închiriere pentru 
containere, propune eliminarea lui din proiectul de hotărâre şi pentru faptul că legislaţia 
obligă operatorul să asigure nediscriminatoriu pentru utilizatori recipientele. Dacă vor fi 
cheltuieli, pot fi incluse în tarif.  
 Referitor la procesul verbal de negociere consideră că nu este corectă o 
negociere între o comisie de la S.C. „Urban Serv” S.A. şi o comisie din partea Primăriei 
Botoşani pentru stabilirea preţului, ci trebuie să existe o anumită rigoare care să rezulte 
din modul în care se calculează preţul.  
 Una din părţi propune măsuri care nu sunt acceptate de cealaltă parte. Se 
impune reducerea cheltuielilor salariale, reducerea cotei de profit, excluderea în 
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totalitate a fondului de dezvoltare. Dacă s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2012 la S.C. „Urban Serv” S.A. şi dacă se fac reduceri de cheltuieli privind 
cota de profit, ulterior, se poate face o rectificare de buget. 
 Dacă s-ar renunţa în totalitate la fondul de dezvoltare în viitor ar putea fi cheltuieli 
mai mari. Fondul de dezvoltare este bine să fie păstrat.  
 Propune adoptarea acestui tarif şi în şedinţa A.G.A. la S.C. „Urben Serv” S.A. să 
se adopte o hotărâre prin care să se facă o modificare proformă care să reziste şi la 
legislaţia A.N.R.S.C.  
 
 D-nul consilier Vâzdoagă – ce sunt deşeurile municipale ? La ce se referă 
proiectul de hotărâre ?  
 Ca principiu, este de acord cu propunerea domnului consilier Egner privind 
eliminarea taxei pentru închirierea containerelor.  
 
 D-nul director Pricopi – s-a modificat legislaţia recent. 
 

D-nul primar Flutur – adoptăm această hotărâre urmând ca A.G.A. de la S.C. 
„Urban Serv” S.A. să analizeze şi să prezinte Consiliului Local propuneri. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv, cu eliminarea art. 7 privind tariful de închiriere 
containere şi renumerotarea articolelor hotărârii. 
 
 Art.1. – se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 
 Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.4. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.5. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.6. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.8. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Art.9. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Punctul nr. 7: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei - cadru de închiriere a 

spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 
teritorial-administrativă a municipiului Botoşani. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
asupra acestui proiect de hotărâre. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Se pune în discuţie punctul nr. 8: 
Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 4/2008 privind 

stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de călători efectuat cu 
tramvaiul în municipiul Botoşani, ce vor fi practicate de S.C. Eltrans S.A. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă cuvântul pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Egner – ridică o problemă de formă: în proiectul de hotărâre se 
specifivă abonament gratuit 18 lei. Propune a fi trecut: suma suportată de Consiliul 
Local pentru asigurarea gratuităţii unui abonament pentru pensionari este de 18 lei. 
 
 D-nul Sănduc – nu deranjează cu nimic această formulare în bugetul local. 
 
 D-nul consilier Vâzdoagă – tot o problemă de formă ridică şi anume: punctul f) 
rămâne valabil – abonamente gratuite pentru elevi, pensionari, văduve de veterani 
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deportaţi şi revoluţionari în valoare de 22 lei; punctul g) la pensionari 18 lei. Apare 
pentru pensionari şi 18 şi 22 lei. Trebuie scoşi pensionarii de la un punct.  
 
 Se propune a fi eliminat cuvântul pensionari de la lit. f). 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu cele două amendamente propuse.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

 Punctul nr. 9: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de scutire la plata 
impozitului pe clădiri şi  a impozitului pe teren, pe anul 2012, pentru persoanele 
ce  au în întreţinere un elev sau student care a obţinut premiul I, II sau III la faza 
naţională sau internaţională a unei olimpiade. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 10: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul 2012. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
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 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 11: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii, organigramei şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Comunitar 
Local pentru Evidenţa Persoanelor,  pe anul 2012. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Punctul nr. 12: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitării circumscripţiilor şcolare 
din municipiul Botoşani, în vederea organizării învăţământului şcolar primar, 
pentru anul 2012 – 2013. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Portariuc, Ghiorghiţă, Vâzdoagă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Portariuc, Ghiorghiţă, Vâzdoagă). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   3 abţineri (Portariuc, Ghiorghiţă, Vâzdoagă). 
 
 
Punctul nr. 13: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de 

concesiune. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot aprobată cu unanimitatea voturilor 

consilierilor prezenţi (23). 
 
 

Punctul nr. 14: 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractelor de închiriere  a unor 

spaţii din incinta Punctelor Termice. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 15: 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 16: 

 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1  şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
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 Se dă cuvântul pentru propuneri în vederea constituirii comisiilor. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Punctul nr. 17: 
 Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 32118 
din 12 decembrie 2006, perfectat între Consiliul Local al municipiului Botoşani şi 
S.C. „Euromedia Group” S.A. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3  şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă cuvântul pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Vâzdoagă – aceste staţii nu sunt întreţinute şi amenajate 
corespunzător, ar trebui stipulate clauze precise privind obligaţiile pe care le au. În staţii 
se găsesc afişe rupte pe jumătate, hârtii aruncate pe jos, etc. La prelungirea 
contractului să fie stipulate clauze cu obligaţii pe care să le şi respecte. Trebuie 
cuprinse şi efectele nerespectării clauzelor contractuale. Staţiile să fie folosite strict 
pentru publicitate. 
 
 D-nul consilier Drelciuc – propune mutarea staţiei din str. Griviţa întrucât este 
amplasată exact unde este spaţiul rezervat taximetriştilor.  
 
 D-nul viceprimar Alexa – Direcţia Edilitare se va ocupa de mutarea staţiei din str. 
Griviţa. 
 
 D-nul consilier Egner – se impune prelungirea contractului însă trebuie pus în 
vedere să se îngrijească de aceste staţii. Exemplu: staţia din George Enescu are aspect 
neîngrijit. Având în vedere aspectul prezentat se va abţine la vot. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   4 abţineri (Portariuc, Egner, Timofti, Drelciuc). 
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Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   4 abţineri (Portariuc, Egner, Timofti, Drelciuc). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   4 abţineri (Portariuc, Egner, Timofti, Drelciuc). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   4 abţineri (Portariuc, Egner, Timofti, Drelciuc). 
 

 
Punctul nr. 18: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi 
admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 19: 
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului  justificativ privind  

scoaterea din funcţiune, casare  şi valorificare a unor bunuri concesionate către 
S.C. Modern Calor S.A. Botoşani. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
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- 17 voturi pentru 
-   5 abţineri (Portariuc, Bărculeţ, Vâzdoagă, Egner, Timofti). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 17 voturi pentru 
-   5 abţineri (Portariuc, Bărculeţ, Vâzdoagă, Egner, Timofti). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 17 voturi pentru 
-   5 abţineri (Portariuc, Bărculeţ, Vâzdoagă, Egner, Timofti). 

 
 

Punctul nr. 20: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Vasile 

Lupu nr.19” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă D+P+1E, garaj şi 
împrejmuire teren”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22).  
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 21: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea 

Grigore Ghica nr.23.” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M, 
anexă gospodărească şi împrejmuire teren”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 22: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str.Tulbureni 

nr.74” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + M”. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 23: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. 

Primăverii nr. 29, sc. B, ap. 2, parter “ şi aprobarea concesionării prin încredinţare 
directă a terenului în suprafaţă de  9,00 m.p., în vederea realizării obiectivului 
“extindere apartament la faţada laterală a blocului cu destinaţia locuinţă”. 
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Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 24: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Pacea 

nr. 47 B“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în 
suprafaţă de 70,00 m.p., în vederea realizării obiectivului “construire hală pentru 
prestări servicii, service auto, vulcanizare, magazine piese auto, împrejmuire 
teren”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 

 
Se dă cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii. 
 
D-nul consilier Vâzdoagă – observă că 70 m.p. se dau prin încredinţare directă, 

această suprafaţă de teren este închisă între proprietăţi ? 
 
D-nul viceprimar Alexa – este în imediata vecinătate a terenului proprietatea 

solicitantului.  
 
D-nul consilier Vâzdoagă – nu poate fi utilizat terenul şi de către altcineva ? 
 
D-nul viceprimar Alexa – este vorba despre un acces. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   2 abţineri (Timofti, Drelciuc). 
 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   2 abţineri (Timofti, Drelciuc). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   2 abţineri (Timofti, Drelciuc). 
 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   2 abţineri (Timofti, Drelciuc). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   2 abţineri (Timofti, Drelciuc). 
 
 

 Se trece la analiza proiectelor de hotărâre cuprinse în nota anexă. 
Punctul nr. 1 din nota anexă: 

 Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012. 
 

Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 D-nul viceprimar Alexa -  există 2 amendamente din partea executivului, depuse 
la mapă. 
 
 Este dat cuvântul domnilor consilieri pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Egner – referitor proiect derulat prin Agenţia de mediu, au venit 
mai mulţi bani de la bugetul de stat şi mai puţini de la Uniunea Europeană ? Observă că 
nu este respectată proporţia. S-au primit 20 miliarde lei de la bugetul de stat iar de la 
A.D.R. doar 5 miliarde lei. 
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 D-nul primar Flutur – în formula în care primim banii obligaţia noastră este să-i 
introducem în buget şi să-i direcţionăm pentru dezvoltare. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu cele două amendamente depuse la mape. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.6. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Se ia în discuţie punctul nr. 2 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei  şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul şcolar 2012 
– 2013. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Portariuc, Vâzdoagă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Portariuc, Vâzdoagă). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Portariuc, Vâzdoagă). 
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Punctul nr. 3 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind  închirierea autoutilitarei cu cisternă pentru apă, 

aflată în administrarea Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este obţinut cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
 Punctul nr. 4 din nota anexă: 

Proiect de hotărâre privind  închirierea unor spaţii din incinta unităţilor de 
învăţământ, necesare proiectelor PSODRU. 

 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de către executiv. 

 
Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 

prezenţi (22). 
 
Art.2. – este obţinut cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.4. – este obţinut cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 În continuarie, se ia în discuţie punctul nr. 25 din proiectul ordinii de zi: 

Probleme diverse. 
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 Raport privind activitatea administratorului special al S.C. „Termica” S.A. 
Botoşani, pentru perioada octombrie 2011 – decembrie 2011. 
 
 Se dă cuvântul pentru discuţii. 
 
 D-nul consilier Portariuc – de ce se solicită judecătorului sindic anularea 
patrimoniului dintre S.C. „Termica” S.A. şi Primăria Botoşani ? La ce anume se referă ? 
Constată faptul că urmare acestei cereri, municipiul Botoşani este citat în calitate de 
pârât pentru fond cerere anulare acte.  
 
 D-nul viceprimar Alexa – lichidatorul a solicitat, nu administratorul. Este vorba 
despre un transfer.  
 
 D-nul consilier Egner – se aştepta la prezentarea unui punct de vedere din 
partea domnului sectretar Apostu cu privire la acest punct din ordinea de zi. De fapt, 
lichidatorul sindic a greşit, nu are calitate, întrucât S.C. „Termica” S.A. nu a fost 
niciodată proprietar ca să poată înstrăina un bun care nu i-a aparţinut.  
 Din material mai rezultă şi faptul că o comisie recepţionează după ce S.C. 
„Termica” S.A. a afectat carosabilul, recepţie făcută în luna decembrie 2011 pentru o 
lucrare finalizată în luna septembrie 2010.  
 
 D-nul viceprimar Alexa – trebuie să fie o greşeală, este vorba în primă fază de 
recepţia lucrărilor şi mai apoi recepţia finală la expirarea garanţiei.  
 
 
 Proiect de răspuns la cererea domnului Livadaru Constantin din Botoşani 
privind scutirea la plata impozitului pe clădiri. 
  

Este consultată şedinţa dacă este de acord cu răspunsul formulat pentru domnul 
Livadaru Constantin. 

 
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 
domnul preşedinte de şedinţă – consilier Cătălin Virgil Alexa, declară închise lucrările 
şedinţei de astăzi. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Cătălin Virgil Alexa                                 SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
       Mocanu Niculina 
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