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şedinţei ordinare din 20 decembrie 2013  
a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 
 

La şedinţă participă toț i cei 23 de consilieri în funcţie. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 368/2013, pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 204 din 31 iulie 2013 privind 
aprobarea preluării unei părţi din imobilul constituit în cazarma nr. 2697 Botoşani din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul 
public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului local al municipiului Botoşani, 
judeţul Botoşani, cu 22 voturi pentru ș i o abț inere (d-nul consilier Iavorenciuc).      
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 369/2013, privind privind  
stabilirea  unor  măsuri de   administrare  a   obiectivului „Teatrul Mihai Eminescu”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 
 
 Notă: La acest proiect de hotărâre, d-nii consilieri Iavorenciuc Gheorghe, Tincu 
Mihai ș i Oniș a Paul nu erau prezenț i, fiind învoiț i în timpul ș edinț ei. 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.370/2013, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu 13 voturi pentru, 4 abț ineri (d-nii consilieri 
Ghiorghiț ă, Alexa, Luca ș i Țurcanu) ș i 4 voturi împotrivă (d-na consilier Bucș inescu ș i d-
nii consilieri Buliga, Furtună ș i Cristescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 371/2013, pentru aprobarea 
execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani şi a bugetului creditelor interne şi externe 
pentru trim. I – IV 2013, cu 14 voturi pentru ș i 7 abț ineri (d-na consilier Bucș inescu ș i d-
nii consilieri Ghiorghiț ă, Alexa, Luca, Furtună, Cristescu ș i Țurcanu). 
 
 Notă: La aceste două proiecte de hotărâre erau învoiț i numai d-nii consilieri 
Iavorenciuc Gheorghe ș i Tincu Mihai. După aprobarea acestor proiecte a cerut învoire ș i  
d-nul consilier Oniș a Paul rămănând prezenț i în sală 20 de consilieri în funcț ie. 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 372/2013, pentru rectificarea 
bugetului local al municipiului pe anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenț i (20). 
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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 373/2013, privind 
desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară la Teatrul „Mihai 
Eminescu” Botoşani, cu 19 voturi pentru ș i un vot împotrivă (d-nul consilier Cristescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 374/2013, privind 
desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară la Filarmonica 
de Stat Botoşani, cu 19 voturi pentru ș i un vot împotrivă (d-nul consilier Cristescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 375/2013, privind 
desemnarea managerului interimar care să asigure conducerea interimară la Teatrul pentru 
Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani, cu 19 voturi pentru ș i un vot împotrivă (d-nul consilier 
Cristescu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 376/2013, privind asocierea 
municipiului Botoşani cu Consiliul Judeţean Botoşani în vederea organizării Spectacolului 
Revelionului 2013/2014, cu 12 voturi pentru, 2 abț ineri (d-nii consilieri Furtună ș i 
Cristescu) ș i 6 voturi împotrivă (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nii consilieri Ghiorghiț ă, 
Alexa, Buliga, Luca ș i Țurcanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 377/2013, privind 

modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 214/2013 privind statul de funcţii al Poliţiei locale al 
municipiului Botoşani, pe anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 378/2013, privind 
modificarea anexei la H.C.L. nr. 322/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la numărul 
de burse acordate din bugetul local al municipiului Botoşani, în anul şcolar 2013 – 2014, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 379/2013, privind aprobarea 

de principiu pentru achiziţia unui imobil: construcţie şi teren situat în Centrul Istoric al 
municipiului Botoşani, cu 19 voturi pentru ș i un vot împotrivă (d-nul consilier Ursuleanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 380/2013, privind aprobarea 

modului de închiriere a sălii de sport de la şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Botoşani, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 381/2013, privind aprobarea 

închirierii unui spaţiu în clădirea atelierelor Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 382/2013, privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea municipiului Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 383/2013, privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a unor amplasamente din zona parcului M. Eminescu, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 384/2013, privind prelungirea 
contractelor de închirierea unor spaţii din incinta punctelor termice, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 385/2013, privind  aprobarea  

prelungirii unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i 
(20). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 386/2013, privind aprobarea 
listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 387/2013, privind 

repartizarea unui spaţiu cu destinaţia de sediu de partid către UNPR – Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 388/2013, privind stabilirea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2014 întocmit în conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 389/2013, privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al consiliului local al municipiului Botoşani pentru lunile ianuarie – 
februarie 2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 390/2013, privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013  al   S.C. Eltrans S.A. Botoș ani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 391/2013, privind măsuri de 

administrare a unor bunuri realizate prin proiectul de reabilitare a reţelei de transport şi 
distribuţie a agentului termic şi apei calde în Botoşani, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenț i (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 392/2013, privind aprobarea 

condiţiilor de preluare pe bază de contract de comodat a spaţiului în suprafaţă de 31,4 m.p. 
situat în incinta Uvertura Mall Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i 
(20). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 393/2013, privind măsuri de 
administrare a unor bunuri realizate prin proiecte de reabilitare şi modernizare din 
municipiul Botoşani, cu 19 voturi pentru ș i o abț inere (d-nul consilier Țurcanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 394/2013, privind 

modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C.”Locativa” S.A., cu 19 voturi 
pentru ș i un vot împotrivă (d-na consilier Bucș inescu). 
 

A fost respins proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Marius Cristescu, prin pierderea calităț ii de membru al partidului 
pe a cărui listă a fost ales, cu 8 voturi pentru, 7 voturi împotrivă ș i 5 abț ineri. 

 



Având în vedere că acest proiect a fost respins prin vot, următoarele proiecte au fost 
retrase de pe ordinea de zi, respectiv: 

 
Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Brumă 

Mihai – Cristinel. 
 
Proiect de hotărâre privind unele  modificări in desemnarea  reprezentanţilor 

municipiului Botoşani în Consiliul de administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”. 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local nr. 5 - comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. 

  
La propunerea iniț iatorului de proiect, respectiv d-nul Primar Ovidiu Portariuc a fost 

retras următorul proiect: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Spirit Civic pentru Botoşani 

având ca membru fondator municipiul Botoşani. 
  

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1155,,3333..  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  
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