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MINUTA 

Şedinţei extraordinare din 16 mai 2014  

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 

Participă un număr de 21 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier Lidia 

Bucşinescu şi Mihaela Huncă, avînd cerere la mapa preşedintelui de şedinţă. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

           Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 139/2014 privind  măsuri pentru 

susţinerea financiară din bugetul local a cheltuielilor comune, în legătură cu energia termică precum 

şi a cheltuielilor cu apa –canal, gunoi menajer în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu 15 voturi pentru, 

3 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Paul Onişa şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin apostoliu şi Corneliu Daniel Furtună). – 

lipseşte din sală doamna consilier Aura Simion. 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 140/2014 privind reducerea cu 30 

% a cuantumului chiriei pentru spaţii din puncte termice utilizate cu destinaţia sedii de asociaţie de 

proprietari, cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi 

domnii consilieri Gheorghe Iavorenciuc, Radu Lebădă şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 141/2014 privind acordul de 

mandat privind desfăşurarea activităţilor de eficientizare a consumurilor energetice din municipiul 

Botoşani, cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Marius 

Cristescu, Gheorghe Iavorenciuc, Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 142/2014 privind acordul de 

principiu privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (21). 

 Şedinţa se închide la ora 11,11. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 10 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,,  

        GGhheeoorrgghhee  IIaavvoorreenncciiuucc                                                        IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 


