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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 18 septembrie 2020  

 

Participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Vasile Chiru, având 

depusă cerere de învoire la mapa președintelui de ședință. Ședința s-a desfășurat în regim de 

videoconferință. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 277/18 septembrie 2020 privind 

rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 278/18 septembrie 2020 privind 

implementarea modelului de ”Incubator de afaceri” în Parcul Industrial Botoșani, cu 21 de voturi 

pentru și 1 abținere (domnul consilier Ioan Brânzei).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 279/18 septembrie 2020 privind 

aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui supliment 

alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 280/18 septembrie 2020 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  al S.C. Urban Serv S.A. 

Botoșani, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 281/18 septembrie 2020 privind 

preluarea de către municipiul Botoșani a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor din administrarea 

și gestionarea operatorului SC Urban Serv SA, a bunurilor și sumelor constituite în fondul de 

închidere, precum și modificarea listei bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A., cu 21 de 

voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 282/18 septembrie 2020 privind 

modificarea  și completarea Studiului de oportunitate  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 îngheț, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius 

Leonardo Oroșanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 283/18 septembrie 2020 privind 

modificarea și completarea 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, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Leonardo 

Oroșanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 284/18 septembrie 2020 privind  

aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 285/18 septembrie 2020 privind 

aprobarea proiectului RESPONSE – integRatEd Solutions for Positive eNergy and reSilient CitieEs 

(Solutii integrate pentru energie pozitivă si orașe reziliente) si a acordului de parteneriat aferent, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 286/18 septembrie 2020 privind  

aprobarea  prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi 

Asociaţia pentru copii  “Il Girotondo “ Botoşani, pentru anul școlar 2020 – 2021, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 287/18 septembrie 2020 pentru 

aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Poliției Locale a municipiului Botoșani, 

cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Cătălin Boboc și Marian 

Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 288/18 septembrie 2020 pentru  

desemnarea  a  2 (doi) consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului  general al UAT municipiul Botoșani, pentru anul 2020, 

prin vot secret, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 289/18 septembrie 2020 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 290/18 septembrie 2020 privind 

aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 291/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunii de dezmembrare a unui imobil proprietate 

privată a municipiului  situate  în str. Tudor Vladimirescu, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Iulian Blaga). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 292/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza 

Contractului nr. 7 din 1995, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marian Murariu) 

și 3 abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și domnii consilier Ioan Brânzei și Marius Leonardo 

Oroșanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 293/18 septembrie 2020 privind 

completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 294/18 septembrie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Primăverii nr. 22, CF/NC 67412” în 

vederea realizării obiectivului „extindere spațiu comercial cu terasă acoperită”, cu 20 de voturi 

pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Ioan Brânzei și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 295/18 septembrie 2020 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Victoriei, nr.70, mun. Botoşani, 
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CAD/CF66807” în vederea realizării obiectivului - “construire locuință și împrejmuire teren”, cu 21 

de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 296/18 septembrie 2020 pentru 

aprobarea modificării prevederilor HCL nr.127/04.05.2020 privind documentația “Plan Urbanistic de 

Detaliu – Calea Națională nr.1, CF/NC 61579” în vederea realizării obiectivului „construire 

spălătorie auto”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 297/18 septembrie 2020 privind 

prelungirea unui contract de închiriere a spațiului aflat în incinta ansamblului O1 - O3 din Calea 

Națională intersecție cu str. Ion Pillat, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 298/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea 

publică a municipiului Botoșani, situat în str.  I.C. Brătianu, f.n., cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 299/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de modificare a suprafeței cadastrale a unei 

parcele de teren, imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, concesionată către Direcţia 

Silvică Botoşani, cu 21 de voturi pentru – nu a votat doamna consilier Daniela Vicol. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 300/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile 

proprietatea publică a municipiului Botoșani str. Pacea, nr.112, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri 

(domnii consilieri Călin George Bosovici și Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 301/18 septembrie 2020 privind 

unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea privată a UAT, situat în strada Pacea nr 118, 

cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici, Marian Murariu și Eugen 

Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 302/18 septembrie 2020 privind 

acordul Consiliului Local pentru construirea la o distanță de 0,2 m de linia de hotar, a unei extinderi 

la o hală existentă, proprietatea S.C. Electro Alfa CM SRL, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii 

consilieri Iulian Blaga, Ioan Brânzei și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 303/18 septembrie 2020 pentru 

aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL, cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (domnii 

consilier Călin George Bosovici, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) – nu participă la vot 

doamna consilieri Daniela Cristina Roșu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 304/18 septembrie 2020 privind 

susținerea unei structuri sportive (CSM Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile 

art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19, cu 20 de voturi și 2 abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 305/18 septembrie 2020 privind 

susținerea unei structuri sportive (FC Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 

43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
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pandemiei de COVID 19, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și 

domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 306/18 septembrie 2020 privind 

modificarea anexei la HCL nr. 83/31.03.2020 privind Statul de Funcții al Direcției Servicii Publice, 

Sport si Agrement, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Marian Murariu și Eugen 

Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 307/18 septembrie 2020 privind 

aprobarea lucrării de investiție „Reactualizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de 

acțiune pentru reducerea zgomotului la nivelul municipiului Botoşani”, cu 21 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

A fost respins proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent 

- Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 

51860, NC/CF 58954” - în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial 

(supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, 

amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“, 

cu 10 voturi pentru și 11 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri 

Gabriel Augustin Alecsandru, Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel 

Corneliu Maxim, Ștefan Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) – 

nu votează domnul consilier Mihai Tincu. 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,28. 

 

 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, 

              Cătălina Camelia Lupașcu              Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


