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MINUTA 

Şedinţei ordinare din 24 iunie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

 Participă 18 consilieri în funcţie, fiind învoiţi 4 consilieri, respectiv doamnele consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu şi Tereza Nica şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu şi Florin Ioan 

Ghiorghiţă şi lipsind doamna consilier Aura Simion. 

 

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 164/2015 privind acordarea titlului 

de „Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani”, domnului  Profesor  Universitar Doctor Leon 

Dănăilă,  cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 165/2015 privind rectificarea 

bugetului local al municipiului pentru anul 2015, cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri (doamnele 

consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 166/2015 pentru completarea  

Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2014 privind  aprobarea unor facilităţi pensionarilor cu domiciliul 

în municipiul Botoşani pentru transportul local comun cu tramvaie şi autobuze, cu 12 voturi pentru, 

4 voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri 

Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu) şi 2 abţineri (domnii consilieri Mihai Cristinel 

Brumă şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 167/2015 privind aprobarea cererii 

de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015, pentru patru persoane fizice ce au în 

întreţinere un copil cu handicap  grav  pentru care este pus în aplicare un program de  recuperare, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18).                                  

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 168/2015 privind prelungirea 

duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botoşani 

prin concesiune nr. I  9092/01.08.2007, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lidia 

Bucşinescu) şi 1 abţinere (domnul consilier Stelian Pleşca). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 169/2015 pentru modificarea HCL 

nr. 37 /2015 privind aprobarea asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi 

Societatea Comercială ”FILIPAP VIO IMPEX” S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale 

„SOCIAL CLEAN IMOBIL” S.R.L. Botoşani, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier 

Paul Onişa). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 170/2015 pentru modificarea HCL 

nr. 38/2015 privind aprobarea asocierii între Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi 

Societatea Comercială ” FILIPAP VIO IMPEX” S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii Comerciale 
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„SOCIAL GREEN SERVICES” S.R.L. Botoşani, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier 

Paul Onişa). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 171/2015 pentru aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru copii si tineret „Vasilache”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 172/2015 privind modificarea art. 4 

din HCL nr. 185/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi 

membri supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei  

publice, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Lidia Bucşinescu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 173/2015 privind modificarea HCL 

nr. 501/2007 în ceea ce priveşte majorarea cuantumului sprijinului viager acordat persoanelor din 

municipiul Botoşani care au împlinit vârsta de 85 de ani, cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

(doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 5 abţineri 

(doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu, 

Stelian Plaşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 174/2015 privind preluarea din 

administrarea Direcţiei Servicii Publice Sport şi Agrement Botoşani în administrarea directă a 

Consiliului Local al municipiului Botoşani, a suprafeţei de 5948 mp teren, în vederea amenajării 

unei parcări, cu unanimitate de voturi a  consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 175/2015 privind aprobarea unui 

schimb de terenuri în municipiul Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri 

Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca).  

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 176/2015 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (17) – lipseşte din sală la 

momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici. 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 177/2015 privind prelungirea 

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

consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 178/2015 privind completarea 

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

consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 179/2015 privind aprobarea 

concesionării unui teren situat în municipiul Botoşani, str. Col. V. Tomoroveanu nr. 3, Biroului 

Român de Metrologie Legală pentru Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Botoşani, cu 16 voturi 

pentru şi 2 abţineri (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Stelian Pleşca).   

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 180/2015 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani pentru lunile iulie-august  

2015, cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi 

domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 181/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – aleea Artur Enăşescu nr. 30” în vederea realizării obiectivului “construire  
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locuinţă P+E“, cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena 

Lazarec şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 182/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Ion Simionescu nr. 1” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P şi anexă gospodărească”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 183/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Drumul Tătarilor  nr. 60B” în vederea realizării obiectivului construire 

“locuinţă P + M şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 184/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D – str. Cişmea nr. 37A” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă  

D + P şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 185/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Popa Şapcă  nr. 45” în vederea realizării obiectivului “construire 

locuinţă P + M, anexă gospodărească şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 186/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Dubălari nr. 2” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + 

1E şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 187/2015 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Tulbureni nr. 45” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P + M, anexă gospodărească şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

(18). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 188/2015 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 327 din 23 octombrie 2014 privind transmiterea în administrarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii 

S.A. a unui teren din incinta Liceului cu Program Sportiv Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri 

(doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 189/2015 privind aprobarea Actului 

adiţional la Acordul de parteneriat pentru proiectul „Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare 

comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa –Năsăud şi Iaşi”, cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri 

(doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Corneliu Daniel Futună 

şi Gheorghe Gabriel Murariu).   

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 190/2015 privind modificarea 

statului de funcţii al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani, cu 12 voturi pentru şi 6 

abţineri (doamnele consilier Lidia Buşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Marius Buliga, 

Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 191/2015 privind repartizarea unui 

spaţiu din str. Săvenilor nr. 2-8 către Asociaţia Pro Concert Botoşani, cu 17 voturi pentru şi 1 

abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 192/2015  privind transmiterea unui 

teren în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (doamna 

consilier Elena Lazarec şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 
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 Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea alineatului 3 al art. 5 din 

Regulamentul privind organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Botoşani, activitatea 

de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat din Municipiul Botoşani şi regimul 

parcărilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.70 /2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în perioada 21-23 august 2015 a 

Evenimentului cultural-artistic „SUMMERFEST” Botoşani Ediţia 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de închidere depozit resturi menajere de 

către S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani. 

 

 Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 117/2007 în ceea ce priveşte majorarea 

cuantumului sumei alocate pentru sărbătorirea fiecărei familii botoşănene care împlineşte 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă (Nunta de Aur), precum şi alocarea sumei de 1000 lei 

fiecărei familii botoşănene care împlineşte 60 de ani de căsătorie neîntreruptă (Nunta de 

Diamant), cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi 

domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 6 abţineri (doamna consilier Elena Lazarec 

şi domnii consilieri domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Radu Lebădă, Gheorghe 

Gabriel Murariu, Paul Onişa şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Bucovina nr. 46V, 

compus din una cameră, numitei  Lascarache Paula, cu 6 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

(doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin Virgil 

Alexa, Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Florentin Ursuleanu) şi 7 abţineri (domnii 

consilieri Mihai Cristinel Brumă, Marius Buliga, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, 

Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii gratuite a Sălii Polivalente „Elisabeta 

Lipa” în perioada 25.06. – 25.07.2015, în vederea organizării Cantonamentului Lotului 

Naţional de Speranţe – băieţi la volei, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna 

consilier Lidia Bucşineascu şi domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 3 abţineri 

(doamna consilier Elena Lazarec şi domnii consilieri Gheorghe Gabriel Murariu şi Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea de principiu a schimbării destinaţiei imobilului din 

municipiul Botoşani, str. Săvenilor nr. 103, în vederea solicitării avizului conform al 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi transmiterii acestuia în folosinţă gratuită a 

Protopopiatului Botoşani, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Paul 

Onişa) şi 4 abţineri (domnii consilieri Mihai Cristinel Brumă, Marius Buliga, Corneliu 

Daniel Furtună şi Gheorghe Floretin Ursuleanu). 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Botoşani nr. 133 din 26 mai 2015 privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor 

gazonate din incinta stadioanelor proprietate publică a municipiului, cu 11 voturi pentru,  

3 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Gheorghe Gabriel Murariu şi 
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Stelian Pleşca) şi 3 abţineri (doamnele consilier Lidia Bucşinescu şi Elena Lazarec şi 

domnul consilier Corneliu Daniel Furtună). 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la Contractul de atribuire directă a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu 

tramvaie nr. 4682/04.03.2010, cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilie 

Elena Lazarec şi domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună şi Radu 

Lebădă) şi 5 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii consilieri Ovidiu 

Daniel Luca, Gheorghe Gabriel Murariu, Stelian Pleşca şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri din municipiul Botoşani, cu 

6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Elena Lazarec şi domnul consilier 

Cătălin Virgil Alexa) şi 10 abţineri (doamna consilier Lidia Bucşinescu şi domnii 

consilieri Marius Buliga, Corneliu Daniel Furtună, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, 

Gheorghe Gabriel Murariu, Paul Onişa, Stelian Pleşca, Eugen Cristian Ţurcanu şi 

Gheorghe Florentin Ursuleanu). 

 

 Şedinţa se închide la orele 12,43. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 Consilier,       SECRETAR, 

Eugen Cristian Ţurcanu       Ioan Apostu 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  

 


