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Participă 20 consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri locali: Buhăianu Bogdan 
Ciprian, Flutur Cătălin Mugurel și Murariu Marian. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 155/06 aprilie 2022 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului 
„Mihai Eminescu” Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 156/06 aprilie 2022 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2016 privind acordarea unor beneficii de asistență 
socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul 
Botosani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 157/06 aprilie 2022 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.112 din 30.03.2022 privind exprimarea acordului 
Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea 
procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în 
Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, cu 16 voturi pentru și 
4 abțineri (Adăscăliței Monica Delia, Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, și Țurcanu 
Eugen Cristian). 
 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 158/06 aprilie 2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 08 septembrie 2021 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență 
Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului 
”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru 
copii aflați în risc de abandon școla /a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și 
calificare, cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, și 
Țurcanu Eugen Cristian). 

. 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 159/06 aprilie 2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cu 18 voturi pentru și 1 abținere (Gheorghiță Marcel). 
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A fost respins următorul proiect de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unor bunuri 

„Linie-traseu-cale rulare B”şi „Reţea contact B-cablu cupru”, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
(Maxim Maricel Corneliu și Țurcanu Eugen Cristian) și 8 abțineri (Adăscăliței Monica Delia, Amos 
Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, Lupașcu 
Cătălina Camelia și Macovei Ada Alexandrina). 

 
 
 

 
Şedinţa se încheie la ora 11,40. 

 
 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, 
          Daniel Botezatu                                   Ioan Apostu  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Redactat și dactilografiat,  
                                                                                                             Violeta Oroșanu 
 
 
 


