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MINUTA 

Şedinţei ordinare din 23 octombrie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 292/2014 privind prelungirea 

duratei contractului nr. 25770 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de 

administrare a cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoşani şi  a contractului 25771 din 20 

octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului 

(obor) din municipiului Botoşani, cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Gheorghe Iavorenciuc şi Corneliu Daniel Furtună) şi 3 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu 

şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Eugen Cristian Ţurcanu) – domnul consilier Stelian 

Pleşca a fost învoit. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 293/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul 

Botoşani, cu 20 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa şi 

Gheorghe Gabriel Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 294/2014 privind aprobarea 

„Regulament de exploatare a pajiştilor permanente din proprietatea municipiului Botoşani şi 

principalele lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor” şi „Amenajamentului pastoral” aferent, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 295/2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele  de investiţii – Finalizare extindere Colegiul 

Naţional „A.T. Laurian”, Reabilitare pardoseală sală de sport Şcoala nr. 13, cu 19 voturi pentru şi 3 

abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 296/2014 pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi 

Agrement, precum şi pentru transmiterea unor bunuri  care aparţin proprietăţii municipiului Botoşani 

în administrarea Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement, cu 13 voturi pentru, 7 voturi 

împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, 

Gheorghe Iavorenciuc, Ovidiu Daniel Luca, Cătălina Camelia Lupaşcu,Gheorghe Gabriel Murariu şi 

Eugen Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Radu Lebădă). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 297/2014 privind unele măsuri 

pentru reorganizarea  Direcţiei  Servicii  Publice, Sport şi Agrement – Botoşani, cu 12 voturi pentru, 

9 voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 
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consilieri Cătălin Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe 

Iavorenciuc, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (domnul 

consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 298/2014 pentru aprobarea statului 

de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi în sală (21) – lipseşte din sală domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 299/2014 privind numirea unei 

Comisii speciale de verificare a sesizărilor din petiţiile înregistrate la nr. 23321/26 septembrie 2014 

şi nr. 23579/30 septembrie 2014, cu 15 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă (doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună şi 

Gheorghe Iavorenciuc) şi 3 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Ovidiu 

Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 300/2014 privind rectificarea  

bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) – a fost învoit domnul 

consilier Gheorghe Iavorenciuc. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 301/2014 pentru aprobarea 

execuţiei  bugetului local al municipiului  Botoşani  şi  a bugetului creditelor  interne la data de 

30.09.2014, 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu 

Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 302/2014 privind repartizarea unor 

spaţii către  Teatrul  “Mihai Eminescu”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 303/2014 privind aprobarea listei cu 

firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (20) – a fost învoit domnul consilier Radu Lebădă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 304/2014 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 19 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 305/2014 privind modificarea unei 

poziţii din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 306/2014 privind aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii amplasate la subsolul ansamblului „O1-O3” din Calea 

Naţională intersecţie cu str. Ion Pillat, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 307/2014 privind prelungirea unor 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 308/2014 privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, cu 19 voturi pentru şi 1 

abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 309/2014 privind aprobarea de 

principiu,  a preluării parcometrelor din municipiul Botoşani, care fac obiectul Contractului cu  S.C. 

Hi Speed  Recovery S.R.L., cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 310/2014 privind reorganizarea 

Comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Botoşani şi 

renegocierea termenelor contractuale, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 311/2014 privind reorganizarea 

Comisiei  de negociere a preţului de vânzare a terenurilor, comisie stabilită prin Hotărârea  

Consiliului Local nr. 114/2010 , republicată, privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate 

privată a municipiului Botoşani care pot fi vândute în baza art. 123 al. 3 şi 4 din Legea 215/2001 şi 

aprobarea procedurilor de soluţionare a acestora, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 312/2014 pentru aprobarea  statului 

de funcţii al  Poliţiei  Locale a Municipiului, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu şi domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 313/2014 privind mandatarea 

viceprimarilor şi secretarului Municipiului Botoşani pentru a  asigura reprezentarea Consiliului local 

în faţa instanţelor judecătoreşti în  cauzele în care acesta este parte, cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 314/2014 privind desemnarea  

reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din municipiul Botoşani, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi Eugen Cristian Ţurcanu).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 315/2014 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pentru lunile noiembrie–decembrie 2014, cu 13 voturi 

pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin 

Apostoliu, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 3 abţineri (domnii consilieri Marius 

Buliga, Corneliu Daniel Furtună şi Paul Onişa).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 316/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Walter Mărăcineanu nr. 22“ în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă D+P+M“, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 

abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 317/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Dubălari nr. 22“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+M, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi“, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier 

Lidia Bucşinescu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 318/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei de urbanism “P.U.D. – Str. Armeană nr. 51B, în vederea realizării obiectivului 

“construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren” cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian 

Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 319/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. –  Aleea Pinului nr. 7, sc. D, et. P, ap. 3“ şi aprobarea concesionării prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 15,00 mp în vederea realizării obiectivului “extindere 
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apartament cu destinaţia locuinţă” cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 320/2014 pentru aprobarea   

concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 9,75 mp în str. Viilor nr. 3, sc. E, 

et. p, ap 2, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament, acces direct din exterior şi 

amenajare rampă acces pentru persoană cu handicap locomotor – Intrare în legalitate”, cu 17 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu 

Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 321/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– Aleea Liceului nr. 19A“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă 

a terenului în suprafaţă de 20,00 mp în vederea realizării obiectivului “construire bloc locuinţe 

S+P+2E”, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 abţineri 

(domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 322/2014 pentru modificarea HCL 

nr. 49/28.02.2014 privind documentaţia “P.U.D. – str. Viilor nr.3A“ în vederea realizării obiectivului 

“extindere şi mansardare spaţiu comercial şi acoperire parţială terasă existentă”, cu 17 voturi pentru, 

1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia Bucşinescu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 323/2014 privind reglementarea 

situaţiei juridice a unui imobil destinat construirii unui Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri 

paleative în municipiul Botoşani, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu 

Daniel Furtună) şi 4 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Eugen Sorin 

Apostoliu, Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 324/2014 privind iniţierea 

procedurilor pentru punerea la dispoziţia proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare la 

nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009–2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu şi creşterii eficienţei energetice etapa a II-a” a unor bunuri aflate în proprietatea judeţului 

Botoşani, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 4 

abţineri (domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu şi 

Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 325/2014 privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, al S.C. Urban Serv S.A, cu 16 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 2 abţineri (domnii consilieri 

Mihai Cristinel Brumă şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 326/2014 privind aprobarea 

Rapoartelor de activitate pe anul 2013, ale S.C. Eltrans S.A., S.C. Urban Serv S.A., S.C. Modern 

Calor S.A şi S.C. Locativa S.A., cu 15 voturi pentru şi 4 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună, Ovidiu Daniel Luca, Florin Ioan Ghiorghiţă, Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 327/2014 privind transmiterea în 

folosinţa gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A., a unui teren din incinta Liceului cu 

Program Sportiv Botoşani, cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel 

Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 328/2014 privind aprobarea 

cofinanţării proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine” implementat în parteneriat de  
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Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri (doamna 

consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

 

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 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren amplasat în str. Marchian nr. 4A, către 

Asociaţia „ Clubul Sportiv Sănătatea Botoşani” 

  

 Şedinţa se închide la ora 14,38. 

 

 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,,  

                      PPaauull  OOnniişşaa              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 

  


