
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 30 septembrie 2021  

 

 

Participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Ada Alexandrina Macovei. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 337/30 septembrie 2021 pentru 

acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani domnului Vlad Dumitru Plăcintă, 

cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri 

Marius Buliga și Marcel Gheorghiță).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 338/30 septembrie 2021 privind 

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

parțial din venituri proprii pe anul 2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 339/30 septembrie 2021 pentru 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, al S.C. URBAN SERV S.A. 

Botoșani, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – nu a 

participat la vot domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă.  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 340/30 septembrie 2021 privind 

modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 91/2021  privind statul de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 341/30 septembrie 2021 privind 

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

Asociaţia pentru copii  “Il Girotondo“ Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 342/30 septembrie 2021 privind 

modificarea anexei la HCL nr. 322/2020 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice 

locale, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (20) – nu au participat la vot domnii 

consilieri Mihail Gabriel Tanasă și Miluță Timofti. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 343/30 septembrie 2021 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 29.11.2019 privind aprobarea ”Contractului de 

delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu 

tramvaie/autobuze, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către 

S.C. Eltrans S.A. Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 344/30 septembrie 2021 privind 

prelungirea contractului de asociere între Municipiul Botoșani și DGASPC Botoșani, cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 345/30 septembrie 2021 privind  

aprobarea de principiu a vânzării unor terenuri, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 346/30 septembrie 2021 privind 

acceptarea unor donații, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 347/30 septembrie 2021 privind 

concesionarea unui teren în suprafață de 72,50 m.p. reprezentând cota parte de ¼ din suprafața totala 

de 302 m.p., situat în str. Pușkin nr. 24, Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 348/30 septembrie 2021 privind 

inventarierea unor bunuri în domeniul public al Municipiului Botoșani și transmiterea acestora in 

administrarea D.S.P.S.A. Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 349/30 septembrie 2021 privind 

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

consilierilor prezenți (22).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 350/30 septembrie 2021 privind 

trecerea din domeniul privat al Municipiului Botoșani în domeniul public al unor bunuri, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 351/30 septembrie 2021 privind 

închirierea unor bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Botoșani situate în Parcul 

„Mihai Eminescu”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 352/30 septembrie 2021 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu 21 de voturi pentru și și 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 353/30 septembrie 2021 privind 

declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani a unor 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 354/30 septembrie 2021 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tudor Vladimirescu, nr. 44, CF/NC nr. 

54164” în vederea realizării obiectivului „Construire locuința S+P+M, anexă gospodărească (garaj), 

refacere împrejmuire teren si racord la utilități” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 355/30 septembrie 2021 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul Mihai Eminescu, nr. 69 A, mun. 

Botoșani CF/NC nr. 51379“ în vederea realizării obiectivului “Amenajare parcare provizorie, 

amenajare acces - lucrare cu caracter provizoriu”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere doamna 

consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 356/30 septembrie 2021 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Dubălari nr. 26A, CF/NC 67986“ în 
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vederea realizării obiectivului “Construire anexă gospodărească P (garaj și spațiu depozitare) și 

împrejmuire teren, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 357/30 septembrie 2021 pentru 

aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Aluniş nr. 40G, CF/NC 68366“ în 

vederea realizării obiectivului “Construire locuință P și împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 358/30 septembrie 2021 pentru 

acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate de către 

consiliul de administrație al S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, cu 20 de voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (doamna consilier Raluca ștefania Curelariu) și 1 abținere (domnul consilier Eugen 

Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 359/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea finanţării Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a XXXI-a, Botoşani, 14-15 

ianuarie 2022, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 360/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: lucrări de modernizare 

pentru autorizarea la incendiu internat si corpul B - Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” , cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 361/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea organigramei Teatrului  „Mihai Eminescu”  Botoşani, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 362/30 septembrie 2021 privind 

împuternicirea unui mandatar al Consiliului local al Municipiului Botoșani în vederea semnării unui 

act autentic de vânzare-cumpărare, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Andrei 

Amos). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 363/30 septembrie 2021 privind 

închirierea prin licitație publică a unor spații administrate de Liceul  „Alexandru cel Bun”, cu 20 de 

voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos și Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 364/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: 

„Racordarea la Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a consumatorului S.C. Urban 

Serv S.A. Botoșani”, cu 21 de voturi pentru – nu votează domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 365/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, al  SC Modern Calor SA, cu 20 

de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnul consilier Eugen 

Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 366/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea folosinței cu titlu gratuit a unui spaṭiu administrat de către Școala Gimnazială „Sfântul 

Nicolae” în vederea desfăşurării proiectului „A doua șansă în educație, o nouă șansă în viață”, cu 20 

de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – nu votează domnul 

consilier Constantin Liviu Toma. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 367/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea Fișei de Proiect și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești”, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri 

(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 368/30 septembrie 2021 privind 

aprobarea proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului 

Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 

21 de voturi pentru – domnul consilier Marian Murariu nu votează. 

 

A fost retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 

321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului 

Botoșani domnului Daniel Câșlariu, cu 8 voturi pentru și 14 abțineri (doamnele consilier Raluca 

Ștefania Curelariu, Silvia Carmen Diaconu, Dana Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin 

George Bosovici, Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Buliga, Marcel Gheorghiță, Marian Murariu, 

Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Miluță Timofti și Constantin Liviu Toma). 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către  S.C. 

„Locativa” S.A., cu 11 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia 

Lupașcu) și 10 abțineri (doamnele consilier Delia Monica Adăscăliței și Raluca Ștefania Curelariu și 

domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel 

Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,13. 

 

 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, 

  Cătălin Boboc     Oana Gina Georgescu 

 

 

 

                                                                                            Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                          Alina Ecaterina Manolache 


