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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 14 mai 2020  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. Ședința s-a desfășurat în regim de 

videoconferință. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136/14 mai 2020 privind aprobarea 

Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru 

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii 

de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată 

de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de 

operatorul  SC Urban Serv S.A. Botoșani, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri 

Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.137/14 mai 2020 privind aprobarea 

Studiului de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a 

piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, cu 21 de voturi pentru și 

2 abțineri (domnișoara consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 138/14 mai 2020 privind înființarea 

Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea 

municipiului Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnișoara consilier Andreea Buiuc). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 139/14 mai 2020 pentru acordarea 

mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor 

de la Urban Serv S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății, cu 22 de voturi pentru 

și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 140/14 mai 2020 privind 

împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, 

întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea 

mandatelor pentru administratorii societății, prin vot secret, cu 12 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 1 

abținere și o opțiune neexprimată. 

 



 

Nu a mai fost necesar votul pentru proiectul de hotărâre privind împuternicirea 

reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit 

de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor 

provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor. 

 

Şedinţa se închide la ora 11,26. 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica pe site-ul propriu al Primăriei 

Municipiului Botoşani. 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

      Consilier,          SECRETAR GENERAL, 

       Eugen Cristian Țurcanu             Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


