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MINUTA 

ș edinţei ordinare din 22 decembrie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 22 de consilieri în funcţie, fiind învoit un consilier, respectiv domnul consilier 

Florin Ioan Ghiorghiţă. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 351/2014 privind aprobarea 

schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în 

municipiului Botoşani, cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 352/2014 privind eș alonarea la 

plată a impozitelor, taxelor ș i a altor obligaț ii la bugetul local al Municipiului Botoș ani ș i 

eș alonării la plată a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepț ia majorărilor de întârziere 

datorate pe perioada de eşalonare, cu 18 voturi pentru , 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin 

Virgil Alexa) şi 1 abţinere (domnul consilier Stelian Pleşca) – au fost învoiţi domnii consilier 

Gheorghe Iavorenciuc şi Paul Onişa. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 353/2014 privind stabilirea planului 

de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2015 întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 354/2014 pentru aprobarea 

execuţiei bugetului local al municipiului Botoşani şi a bugetului creditelor interne şi externe pentru 

trim. I – IV 2014, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul 

consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 355/2014 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 329 din 27 noiembrie 2014 privind aprobarea numărului de burse 

acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani,  pentru  anul şcolar 2014-

2015, din bugetul local al municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(20). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 356/2014 privind aprobarea 

organigramei şi  statului  de funcţii  ale  Direcţiei  Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 357/2014 privind aprobarea 

finanţării Premiul Naţional  de  Poezie  „Mihai Eminescu”  ediţia a XXIV-a, Botoşani, 14-16 

ianuarie 2015, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 358/2014 privind aprobarea 

asocierii între Municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Fundaţia Culturală 

„Hyperion – Caiete Botoşănene”, persoană juridică/fizică cu sediul în Botoşani, Pietonal 

Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, judeţul Botoşani, în vederea finanţării editării cărţii Poetului 

Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2013, Ion 

Mureşan, cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 359/2014 privind aprobarea 

asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi S.C. UPA SOLUTION S.R.L. 

– Fundeni, jud. Ilfov, în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale „ SOCIAL CLEAN IMOBIL” 

S.R.L. Botoşani, cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilier Corneliu Daniel Furtună şi 

Eugen Cristian Ţurcanu) şi 6 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian 

Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 360/2014 privind aprobarea 

asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi S.C. UPA SOLUTION S.R.L. 

– Fundeni, jud. Ilfov, în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale „ SOCIAL GREEN SERVICE” 

S.R.L. Botoşani, cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilier Corneliu Daniel Furtună şi 

Eugen Cristian Ţurcanu) şi 6 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Marius Buliga, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian 

Pleşca). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 361/2014 privind aprobarea 

Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2015 – 2020 şi a Planului local de 

acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2015, cu 19 voturi pentru ș i 1 abț inere (domnul 

consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 362/2014 privind aprobarea 

prelungirii unui contract de închiriere, obiectiv teren Cornişa 5, proprietar S.C. Electromining S.A., 

chiriaş Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 363/2014 privind reglementarea 

situaţiei juridice a unui imobil destinat construirii unui bazin de polo în municipiul Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 364/2014 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 

1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 365/2014 privind prelungirea 

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

consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 366/2014 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 367/2014 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECO PROCES” Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 368/2014 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I  ”AQUA 

BOTOŞANI, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 369/2014 privind aprobarea 

transmiterii unui spaţiu cu destinaţia de birouri, aflat în proprietatea municipiului Botoşani, situat în 

str. Săvenilor nr. 2-8, et.1 camera 1, în folosinţă gratuită a Reprezentanţei Botoşani a Uniunii 

Scriitorilor din România, cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună, Radu Lebădă şi Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 370/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– extravilan, nr. parcelă 121/2, sola nr. 15“ în vederea realizării obiectivului 

“construire anexă a exploataţiilor agricole“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 371/2014 privind aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. –  str. Calea Naţională nr. 9,  sc. C, et. p, ap. 1“ şi aprobarea concesionării 

prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 8,32 mp. în vederea realizării obiectivului 

“extindere apartament la faţada principală cu destinaţia locuinţă”, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu) – a fost învoită doamna consilier Cătălina Camelia 

Lupaşcu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 372/2014 hotărâre pentru aprobarea 

prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General, Regulamentului Local de Urbanism şi Planului 

de Amenajare a Teritoriului Administrativ al municipiului Botoşani, până la aprobarea noii 

documentaţii de urbanism, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 373/2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie – Amenajare teren sport Liceul 

„Dimitrie Negreanu”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 374/2014 privind privind aprobarea 

închirierii a două săli de clasă din incinta Liceului ,,Alexandru cel Bun” Botoşani, cu 18 voturi 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 375/2014 privind aprobarea 

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

tronson A+B”, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 376/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru lunile ianuarie-

februarie 2015, cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul consilier Cosmin Ionuţ Andrei). 

 

Au fost retrase de către iniţiator următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit pentru spaţiul din 

Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii terenului situat în municipiul Botoşani, str. 

Col. V. Tomoroveanu nr. 3, în folosinţă gratuită Biroului Român de Metrologie Legală 

pentru Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Botoşani. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Spirit Civic pentru Botoşani având 

ca membru fondator municipiul Botoşani. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către „Asociaţia Partida Romilor – Pro 

Europa” a imobilului situat în str. 1 Decembrie nr. 14.   

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, finanţării, precum şi a  programului 

Evenimentului „Revelion 2014 – 2015”. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte 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, prin vot secret, cu 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă ș i nicio abț inere. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete 

sociale, persoanelor vârstnice din municipiul Botoşani, cu 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă 

(domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) 

şi 4 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Gheorghe 

Iavorenciuc, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului între terenul proprietatea S.C. Cosmetica 

Ema S.R.L., situat în zona A.N.L. Cişmea  şi terenul proprietate privată a municipiului, situat 

în B-dul M. Eminescu, cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin 
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Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian 

Pleș ca şi Eugen Cristian Ț urcanu). 

 

 Şedinţa se închide la ora 14,15. 

 

 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. 

  

  

  

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,    

  CCoonnssiilliieerr,,              SSEECCRREETTAARR,,  

                      TTeerreezzaa  NNiiccaa              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 

  


