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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 18 februarie 2022 

 

Participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri Marcel Gheorghiță și 

Cătălin Mugurel Flutur.  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 24/18 februarie 2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurare Monument 

Închinat Țăranilor, municipiul Botoșani” (atestat în domeniul public al municipiului Botoșani sub 

denumirea de Ansamblul 1907, la poziția 934  din inventarul aprobat prin HG nr. 70/2011 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani), cu 12 

voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consiliere Monica Delia Adăscăliței, Raluca Ștefania Curelariu, 

Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin 

Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 25/18 februarie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 

marginalizate - amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu 12 B în municipiul Botosani”, 

precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia, cu 20 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 26/18 februarie 2022 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 309/30.08.2021 privind aprobarea proiectului “construire 

și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 și 

a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen 

Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 27/18 februarie 2022 pentru 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Construire și echipare creșă pentru 
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educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792, cu 20 de voturi pentru și 

1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 28/18 februarie 2022 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 

privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al 

Unităṭii Administrativ-Teritoriale Municipiul Botoṣani, cu 20 de voturi pentru – nu a participat la vot 

domnul consilier Andrei Amos. 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 29/18 februarie 2022 privind 

trecerea din domeniul privat în domeniul public al unui teren, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Ședinţa se încheie la ora 11,34. 

 

 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, 

           Marius Petru Rogojinschi                              Ioan Apostu  

 

                           

     Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                        Alina Ecaterina Manolache 


