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şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2013  
a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 
 

La şedinţă participă toţi cei  23 de consilieri în funcţie. 
 
Notă: După discuţii şi interpelări d-nii consilieri Tincu, Andrei, Petruşcă, Bosovici, 

Cristescu, Iavorenciuc, Ursuleanu şi d-nele consilier Nica, Simion şi Huncă părăsesc sala, 
rămânând prezenţi un număr de 13 consilieri. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 335/2013, privind rectificarea  
bugetului local al municipiului pentru anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (13). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 336/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD. – str. Săvenilor  nr. 108A“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinţă P + M compusă din două apartamente“, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (13). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.337/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD. – str. Cismea nr. 35“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinţă  P + M, anexă gospodărească şi garaj“, cu 12 voturi pentru şi o abţinere (d-nul 
consilier Ţurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 338/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD – str. Pîrîului nr. 32“ în vederea realizării obiectivului “extindere si 
mansardare locuinţă parter“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (13). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 339/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.U.Z str. Dobosari nr. 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57, 57A“ în vederea 
realizării obiectivului “construire locuinț e unifamiliale“, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenț i (13). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 340/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD str. Tulbureni nr. 126“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinț ă  P + M şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 341/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD – str. Codrului nr. 15“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinț ă  P + M”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 



 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 342/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD – str. Armeană nr. 98“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinț ă  P + M şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 343/2013, pentru aprobarea 
documentatiei “P.UD – str. Sos Iasului nr. 13 “ în vederea realizării obiectivului “construire 
centru pentru reparaţii şi întreţinere aparate şi maşini pentru sudura materialelor 
termoplastice”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 344/2013,  pentru aprobarea 

documentatiei “P.UD - str. Armoniei  nr. 11 A“ în vederea realizării obiectivului “construire 
imobil P + M cu spaţiu comercial la parter şi locuinţă la mansardă şi împrejmuire teren”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 345/2013, privind  

modificarea  anexei la HCL nr. 322/2013 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 (13). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 346/2013, privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici  ai obiectivului de investiţie  “REABILITARE CALE DE 
RULARE TRAMVAI TRONSON A şi B”, cu 12 voturi pentru ș i o abț inere (d-nul consilier 
Ghiorghiț ă). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.347/2013, privind  
modificarea şi completarea   acordului de parteneriat  dintre Consiliul Local al Municipiului 
Botoşani şi Asociaţia pentru copii “Il Girotondo“ Botoşani, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenț i (13). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 348/2013, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, caietului de 
obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la  
Teatrul  „Mihai Eminescu„, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 349/2013, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, caietului de 
obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la  
Filarmonica de Stat Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 350/2013, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, caietului de 
obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la  
Teatrul pentru Copii si Tineret  „Vasilache”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i 
(13).   
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 351/2013, pentru constituirea 
comisiei de Concurs de  management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării  
funcţiei de manager la Teatrul „Mihai Eminescu„, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenț i (13). 

 



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 352/2013, privind constituirea 
comisiei de Concurs de  management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării  
funcţiei de manager la  Filarmonica de Stat Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 353/2013, privind constituirea 

comisiei de Concurs  de   management/soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării  
funcţiei de manager la Teatrul  pentru Copii şi Tineret  „Vasilache„, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenț i (13). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 354/2013, pentru  

modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 216/2013 privind  statul  de funcţii al Direcţiei Servicii 
Publice, Sport şi Agrement, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13)..    

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 355/2013, privind aprobarea 

nivelurilor de viabilitate pentru interventie în sezonul rece 2013-2014 în municipiul 
Botosani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 356/2013, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii:Reabilitare acoperiş corp 
administrativ Liceul Petru Rareş, Reabilitare alei pietonale parc „Mihai Eminescu”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (13). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 357/2013, privind asocierea 
între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Fundaţia Culturală „Hyperion – 
Caiete Botoşănene”, cu sediul în Botoşani str. Pietonalul Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, în 
vederea finanţării proiectului Editare carte Colecț ia „Poeț i laureaț i ai Premiului Naț ional 
de Poezie Mihai Eminescu, ediț ia XXII „, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i 
(13). 

 
Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre neîntrunind cvorumul necesar 

aprobării: 
 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.UD. – str. Ș tefaniț ă Vodă  

nr. 47“ în vederea realizării obiectivului “construire două locuinț e D parț ial + P + M“, cu 11 
voturi pentru ș i 2 voturi împotrivă (d-na consilier Bucș inescu ș i d-nul consilier Țurcanu). 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în 

Piaţa Revoluţiei nr.1 şi Asociaţia Culturală „Nicolae Iorga” Botoşani, pentru Proiectul 
„Colocviu Comemorativ „Nicolae Iorga”, cu 11 voturi pentru ș i 2 abț ineri (d-na consilier 
Bucș inescu ș i d-nul consilier Țurcanu). 

 
Au fost amânate următoarele proiecte de hotărâre din lipsă de cvorum: 
 
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 

Marius Cristescu, prin  pierderea calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales. 
 
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. 

   
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “P.UD – str. Calea Naţională nr 

34 D“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   21,00 
mp. în vederea realizării obiectivului “construire imobil P+1E+M cu spaţii comerciale la 
parter şi birouri la etaj şi mansardă şi aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 
21,00 mp prin încredinţare directă  în vederea realizării accesului pietonal şi carosabil la 
parcelă”. 

 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.UD  – str. Calea Naţională 

nr 34 E“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   
21,00 mp. în vederea realizării obiectivului “construire terasă acoperită (parcare) şi 
împrejmuire teren şi aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de  21,00 mp prin 
încredinţare directă  în vederea realizării accesului pietonal şi carosabil la parcelă”. 

 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei “ P.UD – Zona  Pacea, fn 

(intravilanul  municipiului Botoşani, la limita cu teritoriul administrativ al comunei Curteşti) şi 
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1300,00 mp.  in 
vederea realizarii obiectivului “ construire parcare, cabină poartă şi împrejmuire teren”. 

 
Proiect de hotărâre privind  iniţierea procedurilor pentru accesarea unui împrumut 

intern necesar cofinanţării Proiectului „Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv  - 
CORNIŞA Botoşani”. 

 
Proiect de hotărâre privind  stabilirea modului de utilizare a unor freze de 

deszăpezire proprietatea municipiului Botoşani. 
 
Proiect de hotărâre privind măsuri de revigorare a Centrului Istoric în contextul 

manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2013 – 2014. 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru achiziţia unui imobil: 

construcţie şi teren situat în Centrul Istoric al municipiului Botoşani, 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a păşunilor 

proprietatea municipiului Botoşani. 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor 

amplasamente din zona parcului M. Eminescu. 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închirierea unor spaţii din 

incinta punctelor termice. 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii unor contracte de concesiune. 
 



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

 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu destinaţia de sediu de partid 

către UNPR – Botoşani. 
 
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de gestionare a unui teren transmis in 

administrarea Cubului Sportiv Botosani. 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1155,,1133..  

  

  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..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                    SSEECCRREETTAARR,,  

                                            CCoonnssiilliieerr,,  BBuulliiggaa  MMaarriiuuss                                                                                IIooaann  AAppoossttuu  
 
 
  


