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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 24 februarie 2022 

 

Participă  toți cei 23 de consilieri locali în funcție. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 30/24 februarie 2022 privind 

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Școală la Cornișaˮ în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și aprobarea ghidului metodologic pentru 

desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement 

Turistic și Sportiv Cornișa, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 31/24 februarie 2022 privind 

rectificarea  bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2022, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 32/24 februarie 2022 privind 

împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. Eltrans S.A. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de 

Administrație al S.C. Eltrans S.A., cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Andrei Amos și Cătălin Boboc) și 1 abținere (domnul consilier Maricel Corneliu Maxim) – 

lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 

Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 33/24 februarie 2022 privind 

desemnarea reprezentantului/membrului supleant  al Consiliului Local  în comisiile de evaluare 

ale probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 

director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar  de stat din municipiul Botoșani, cu 15 

voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 4 abțineri (doamna consilier 

Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel 

Corneliu Maxim) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Cătălina Camelia 

Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 34/24 februarie 2022 privind 

stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și  instituțiilor  

publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, cu 13 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și 

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

Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim).      

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 35/24 februarie 2022 privind 

aprobarea Statului de Funcții al Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement din municipiul 

Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 36/24 februarie 2022 privind 

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de 

modernizare pentru autorizarea la incendiu Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe”, municipiul 

Botoșani, județul Botoșani”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).  
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 37/24 februarie 2022 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 38/24 februarie 2022 pentru 

revocarea art. 1 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 449 din 26 noiembrie 2021 privind 

inventarierea bunurilor aferente spațiilor de stocare temporare situate la punctul de lucru Rediu 

din str. I.C. Brătianu, fn, în domeniul public al municipiului Botoṣani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 39/24 februarie 2022 privind 

modificarea HCL nr. 111/31.03.2021 pentru aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare 

Grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790 și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 40/24 februarie 2022 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare 

Grădinița nr. 22”, cod SMIS 127790, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 41/24 februarie 2022 privind 

modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare 

Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 42/24 februarie 2022 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare 

Grădinița Șotron” cod SMIS 127791, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 43/24 februarie 2022 privind 

aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Al. Pacea nr.7, 

pentru „Construire Sală de sport Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr.7, 

municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cu 22 de voturi pentru – lipsește din sală la momentul 

votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 44/24 februarie 2022 privind 

aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 

Compania Națională de investiții „C.N.I„ S.A., a amplasamentului situat în municipiul Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu, nr. 69 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiție „Construire Sală de sport Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-dul Mihai Eminescu, nr. 69, 

municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, cu 22 de voturi pentru – lipsește din sală la momentul 

votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 45/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal - Calea Națională, nr. 356, CF/NC nr. 50207” în 

vederea realizării obiectivului “construire magazin Altex/Media Galaxy; amenajări exterioare 

incintă, accese rutiere și pietonale, racorduri utilități și rețele instalații” , cu 22 de voturi pentru – 

lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 46/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. – Str. Manolești Deal, nr. fn, mun. 

Botoșani, CAD/CF 65283“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu rezidențial – 

locuințe colective P+3 până la P+6, asigurare utilități și împrejmuire teren” , cu 20 de voturi 

pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu) – lipsește din 

sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 47/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Tulbureni, nr. 46 E, mun. Botoșani, 
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CF/NC 61084“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință Parter și împrejmuire teren”, 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 48/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pușkin, nr. 24, CF/NC nr. 67276“ în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren”, cu 22 de voturi 

pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 49/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. 

Octav Băncilă nr. 17bis), CF/NC nr. 61405“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință 

P+1E+M și împrejmuire teren”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian 

Murariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 50/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – str. Pârâului, nr. 11, CF/NC nr. 66514” în 

vederea realizării obiectivului „Construire locuință S+P, anexe gospodărești (pavilion de vară și 

bucătărie de vară) și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 51/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea  documentaţiei „P.U.Z. – str. Calea Națională nr. 24 F, CF/NC 68551” în vederea 

realizării obiectivului „Construire centru comercial, amenajare parcare și acces, amenajare 

mijloace de publicitate, împrejmuire teren privat, organizare șantier” , cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 52/24 februarie 2022 pentru 

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

martie și aprilie 2022, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 53/24 februarie 2022 pentru 

aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Eltrans 

S.A. şi S.C. Modern Calor S.A., cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Monica Delia 

Adăscăliței și domnii consilieri Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) – nu 

participă la vot domnul consilier Mihai Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 54/24 februarie 2022 pentru 

acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale 

a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind contractarea unui credit bancar în sumă de 

3.100.000 lei necesar achiziționării de utilaje noi, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Daniel Botezatu) și 3 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii 

consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu) – nu participă la vot domnul consilier 

Mihai Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 55/24 februarie 2022 privind 

acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Botoșani în AGA 

„ECOPROCES” în vederea aprobării Actului adițional nr.11 la Contractul de delegare 

„Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în 

județul Botoșani” nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, Municipiul Botoșani, cu 18 voturi pentru 

și 1 abținere (doamna consilier Monica Delia Adăscăliței) – lipsesc din sală la momentul votării 

doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen 

Cristian Țurcanu; nu participă la vot domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

 

A fost retras proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere în 

municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. 

ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor 
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aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar în municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, 

transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, 

de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani”   . 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,43. 

 

 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 

 

 

 


