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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 29 decembrie 2021  

 

Participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier local Gheorghiță Marcel.  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 501/29 decembrie 2021 privind 

modificarea și completarea HCL nr. 122/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Municipiul Botoșani  începând cu  anul 2022, cu 12 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (Grupul 

PNL și doamna consilier Curelariu Raluca Ștefania). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 502/29 decembrie 2021 privind 

stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în municipiul Botoșani pentru anul 2022, cu 12 voturi 

pentru și 10 voturi împotrivă (Grupul PNL și doamna consilier Curelariu Raluca Ștefania). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 503/29 decembrie 2021 privind 

aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din 

majorările  de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului 

Botoșani de către  persoanele fizice, 21 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Boboc Cătălin). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 504/29 decembrie 2021 privind 

modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 

2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 505/29 decembrie 2021 privind 

aprobarea rețelei  școlare din Municipiul Botoşani, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu 20 voturi 

pentru și 1 abținere (doamna consilier Lupașcu Cătălina Camelia). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 506/29 decembrie 2021 privind 

modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 10.03.2008 privind „Aprobarea 

numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea 

gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de 

închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (domnii 

consilieri: Botezatu Daniel, Flutur Cătălin Mugurel, Lupașcu Cătălina Camelia și Macovei Ada 

Alexandrina) și 5 abțineri (Adăscăliței Monica Delia, Amos Andrei, Boboc Cătălin, Maxim Maricel 

Corneliu și Țurcanu Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507/29 decembrie 2021 privind 

modificarea și completarea HCL nr. 122/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

aprobarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de 

Agrement, Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 508/29 decembrie 2021 privind 

modificarea ṣi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoṣani nr. 136 din 

14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din 

municipiul Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, 
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curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau îngheț, pentru durata de 5 ani, Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului și a 

tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu 20 voturi pentru și 

2 abțineri (domnii consilieri Maxim Maricel Corneliu și Țurcanu Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 509/29 decembrie 2021 privind 

aprobarea amenajamentului pastoral, valabil pentru pajiştile permanente proprietatea privată a 

personelor fizice ṣi juridice situate pe raza Unităṭii Administrativ Teritoriale Municipiul Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 510/29 decembrie 2021 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, 

cu 17 voturi pentru și 5 abțineri (domnii consilieri: Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Flutur Cătălin 

Mugurel, Lupașcu Cătălina Camelia și Macovei Ada Alexandrina). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 511/29 decembrie 2021 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile ianuarie 

și februarie  2022, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Lupașcu Cătălina Camelia) 

și 2 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei și Boboc Cătălin) 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 512/29 decembrie 2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Execuție amenajare spațiu 

pentru montare computer tomograf – Spitalul de Pneumoftiziologie, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (21). 

 

A fost retras: 

Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local 

al Municipiului Botoșani a unor imobile. 

 

Ședinţa se încheie la ora 11,35. 

 

 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, 

  Constantin Liviu Toma                       Oana Gina Georgescu  

 

 

 

 

                                                                                        Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                             Violeta Oroșanu 

 

 

 


