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Participă  toți cei 23 de consilieri locali în funcție. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 79/30.03.2022 privind aprobarea 

proiectului „Modernizarea transportului public al Municipiului Botoșani prin achiziția de autobuze 
ecologice”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 
cheltuielilor legate de acest proiect, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (doamnele consilier Monica 
Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu și Eugen 
Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 80/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Digitalizarea transportului public de călători la nivelul Municipiului Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 81/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la 
nivelul Municipiului Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în 
sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 82/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Construirea de locuințe pentru tineri la nivelul Municipiului Botoșani”, depus spre 
finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 83/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în Municipiul Botoșani” , depus spre finanțare în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării 
domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 84/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la 
momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la 
momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 86/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
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acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la 
momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 87/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 88/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice - Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 89/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 90/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 91/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice - Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 92/30.03.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Eminescu - o cultură, o rută în zona 
transfrontalieră Botoşani - Bălți”, 1 HARD/2.1./60, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 93/30.03.2022 privind 
suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului  „Întoarcere la rădăcinile noastre comune”, 
2SOFT/2.1./133, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la 
momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Întoarcere la rădăcinile noastre 
comune”, 2SOFT/2.1./133, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din 
sală la momentul votării domnii consilieri Călin George Bosovici și Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea a 
proiectului „ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din 
Municipiul Botoșani” ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a 
acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială 
Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul 
Școlar Județean Botoșani având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri 
Călin George Bosovici și Cătălin Mugurel Flutur. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 96/30.03.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire imobil de locuințe sociale pe teritoriul SDL”, 
depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri 
Călin George Bosovici și Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare centru comunitar 
integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon 
școlar/ a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, depus spre finanțare 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri Călin George Bosovici 
și Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 98/30.03.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajări ale spațiului urban 
degradat al comunității defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-
comunitare, respectiv magazin social”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală 
la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 99/30.03.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare peisagistică a 
teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, depus spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – 
lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 100/30.03.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții: ,,Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a 
minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban 
specific”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - -2020, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării 
domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 101/30.03.2022 privind aprobarea 
modificării Anexei și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 74 din 16 
martie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani 
nr. 473 din 21 decembrie 2021 aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 
Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Creșterea 
gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin 
reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL Axa 9.1) – Amenajare spații de recreere în ZUM 
Centrul Vechi și ZUM Parcul Tineretului, crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice 
urbane -– modernizarea utilităților publice  modernizarea iluminatului public urban, amplasarea de 
camere de supraveghere wireless pe teritoriul SDL, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 102/30.03.2022 pentru modificarea 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 237/27.09.2018 privind documentaţia de urbanism „Plan 
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Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – pc. 265/2, NC/CF 64858, 61644, 61645, 
61646, 61647, 61648, 61650, 55811, 55806“,  în vederea realizării obiectivului  „Introducere teren în 
intravilan în vederea construirii unor locuințe și a dotărilor aferente”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Cătălin 
Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 103/30.03.2022 pentru modificarea 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 244/30.07.2020 privind documentaţia de urbanism „Plan 
Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – „P.U.Z. – Str. Manolești Deal, nr.2B, 
mun. Botoşani, CAD/CF 54908” în vederea realizării obiectivului „Construire locuințe colective”, cu 
21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 104/30.03.2022 privind aprobarea 
proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian – Atelier”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la 
momentul votării domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 105/30.03.2022 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. 106/30.03.2022 privind modificarea 
numărului burselor acordate în învățământul  preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022 
aprobate prin H.C.L. nr. 476 din 21.12.2021, cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna 
consilier Ada Alexandrina Macovei) și 1 abținere (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 107/30.03.2022 pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2021 privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere 
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 108/30.03.2022 pentru modificarea 
anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 429/26.11.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, caietului de 
obiective, condiţiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la  
Filarmonica „George Enescu” Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 109/30.03.2022 privind constituirea 
comisiei de concurs de proiecte de management/soluţionare a contestaţiilor la Filarmonica „George 
Enescu” Botoşani, cu 19 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc) – lipsesc din 
sală la momentul votării doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Cătălin 
Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 110/30.03.2022 privind constituirea 
comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a primului an de 
management   din  mandatul 2021 – 2025, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”  Botoșani, 
cu 19 voturi pentru și 1 abținere, cu 19 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc) – 
lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri 
Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 111/30.03.2022 privind constituirea 
comisiei de evaluare/soluționarea contestațiilor pentru procedura de evaluare a perioadei de 
management iulie – decembrie 2021 din mandatul 2021 – 2025, la Teatrul „Mihai Eminescu” 
Botoșani, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) și 1 
abținere (domnul consilier Maricel Corneliu Maxim) – lipsesc din sală la momentul votării doamna 
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consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 
Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 112/30.03.2022 privind acordul 
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 unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 113/30.03.2022 pentru modificarea 
și completarea H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 
locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 114/30.03.2022 privind aprobarea 
închirierii unor spaţii aflate în proprietatea S.C. Urban Serv S.A. Botoşani – necesare pentru arhiva 
Direcției de Taxe și Impozite Locale Botoșani, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 
consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel 
Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) – nu participă la vot domnul consilier Mihail Gabriel 
Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 115/30.03.2022 privind aprobarea 
încheierii unei tranzacții pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 
20215/193/2017*, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 116/30.03.2022 privind aprobarea 
de principiu a unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoșani, cu 17 voturi pentru și 5 abțineri 
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel 
Flutur, Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 117/30.03.2022 privind prelungirea 
unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește 
din sală la momentul votării doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu.  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 118/30.03.2022 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu administrat de  Școala Gimnazială nr. 13 Botoşani, cu 22 de voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 119/30.03.2022 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu administrat de  Liceul  „Alexandru cel Bun” Botoşani, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/30.03.2022 privind acceptarea 
unor donaṭii constând în terenuri situate în municipiul Botoșani Aleea Victor Tufescu, jud. Botoșani, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 121/30.03.2022 privind acceptarea 
unor donaṭii, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 122/30.03.2022 privind acceptarea 
unei donaṭii constând în teren în suprafaţă de 84 m.p. situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă, 
nr. 98,  jud. Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123/30.03.2022 privind aprobarea 
demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unor 
terenuri situate în Calea Naţională, nr. 7E și nr. 7F, înscrise în CF nr. 59667, respectiv CF nr. 53269, 
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cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin  Mugurel Flutur și 
Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 124/30.03.2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 
a municipiului Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 125/30.03.2022 privind schimbarea 
destinaţiei unei construcţii şi a terenului aferent, proprietatea publică a Municipiului Botoṣani, 
situate în str. Griviṭa, nr. 3A în vederea demolării, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 126/30.03.2022 privind aprobarea 
propunerii de schimbare a destinaţiei unui imobil-construcţie şi teren aferent – Atelier Liceul 
“Dimitrie Negreanu” aflat în domeniul public al Municipiului Botoşani, cu 20 de voturi pentru și 3 
abțineri (domnii consilieri Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 127/30.03.2022 privind aprobarea, 
de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuinţe aflate în proprietatea municipiului Botoșani şi 
administrate de S.C. Locativa S.A. , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 128/30.03.2022 privind abrogarea 
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 396 din 28.10.2021 privind 
aprobarea demolării unor construcții administrate de colegiul economic „Octav Onicescu” , cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 129/30.03.2022 privind punerea la 
dispoziṭia  Asociaţiei Nevăzătorilor din România a clădirilor de interes public, a transportului public 
şi al intersecţiilor rutiere aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani în vederea 
implementării tehnologiei de ghidare bazată pe senzori şi mesaje acustice de orientare pentru 
nevăzători, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 130/30.03.2022 privind constituirea 
unei comisii mixte pentru inventarierea activelor fixe corporale şi necorporale, obiectele de inventar 
şi stocurile de materiale administrate de către Serviciul Intervenţii Edilitare şi Serviciul amenajare 
spaţii verzi din cadrul Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani, cu 17 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) și 2 abțineri (domnii consilieri Andrei 
Amos și Cătălin Boboc) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Monica Delia 
Adăscăliței și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 131/30.03.2022 privind modificarea 
anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, cu 12 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și 
domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel 
Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) și 3 abțineri (doamnele consilier Monica Delia 
Adăscăliței și Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță) 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 132/30.03.2022 privind modificarea 
anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani, cu 21 de voturi pentru, 1 
vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 1 abținere (domnul consilier Eugen 
Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 133/30.03.2022 privind modificarea 
anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani, cu 21 de voturi 
pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 134/30.03.2022 privind declararea 
unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani, cu 22 
de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 135/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal – Str. Nicolae Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731” în vederea 
realizării obiectivului „Construire imobil de locuințe P+2E cu spații comerciale la parter”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “P.U.Z. - str. Doboșari, PC 156/23, mun. Botoșani, CAD/CF 67436” în vederea 
realizării obiectivului “Dezmembrare teren în șase loturi”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere 
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsește din sală la momentul votării doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 137/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent - extravilanul 
municipiului Botoșani,  NC/CF 67741“ în vederea realizării obiectivului “Introducere în intravilan 
(3472,38 mp) în vederea construirii de locuințe”, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii 
consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) – lipsește din sală la momentul votării doamna 
consilier Raluca Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 138/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei  „Plan Urbanistic Zonal – Str. Șoseaua Iașului, fn, mun. Botoșani, CAD/CF53513, 
CAD/CF53506, CAD/CF53499, CAD/CF62703, CAD/CF62704 și CAD/CF51413“ în vederea 
realizării obiectivului „Construire ansamblu rezidențial cu clădiri P+1E, P+2/3E, P+4/5E”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 139/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Teilor, nr. 16, CAD/CF 56534“ în vederea realizării 
obiectivului „desființare construcții C1+C2, construire locuință P +M“, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 140/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Fîntînilor, nr. 15, CAD/CF 65346“ în vederea 
realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 141/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Nicolae Sofian, nr. 6, CAD/CF 66912“ în vederea 
realizării obiectivului “construire locuință Sp+P+1E, amenajări exterioare, împrejmuire teren și 
branșamente utilități”, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și 
domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 142/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. PC 377/17, intravilan Tulbureni, CF/NC 66149“ în 
vederea realizării obiectivului “construire locuință”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și 
domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 143/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan, pc 365/51, CF/NC 66904“ în vederea 
realizării obiectivului “anexă a exploatațiilor agricole cu destinația de magazie” cu 20 de voturi 
pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsesc din sală la momentul votării 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 144/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Ostașilor, nr. 3, CF/NC 67794“ în vederea 
realizării obiectivului “locuință parter și împrejmuire teren”, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere 
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 145/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Pacea 82A, nr. 3, CF/NC 68807“ în vederea 
realizării obiectivului “construire locuință S+P+1E, împrejmuire teren și branșament utilități”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 146/30.03.2022 pentru  aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr. 11C, CF/NC nr. 68637“ în vederea 
realizării obiectivului “Construire locuință P+1E, anexe gospodărești S+P și împrejmuire teren” , cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 147/30.03.2022 pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Luizoaia, nr. 43, Nr. Cad. 65463“ în vederea 
realizării obiectivului “Construire locuinţă S+P+M, anexă gospodărească P, împrejmuire teren și 
racorduri la utilități”, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) 
– lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul 
consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 148/30.03.2022 pentru  aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Peco nr. 20B, CF/NC nr. 66005“ în vederea realizării 
obiectivului “Construire locuință parter cu garaj și împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 149/30.03.2022 pentru aprobarea  
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pușkin, nr. 13, CF/NC nr. 52561“ în vederea 
realizării obiectivului “Construire locuință S+D+P+M, garaj P,  împrejmuire teren”, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – lipsesc din sală la momentul votării doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 150/30.03.2022 pentru aprobarea 
modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local  nr. 401 din 28.10.201 – Str. Calea Națională, nr. 
241, CF/NC 59600 pentru „construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren“, cu 
20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsesc din sală la 
momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel 
Flutur.  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 151/30.03.2022 privind avizarea 
schimbării denumirii Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor – instituție publică de interes 
județean, în Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor Ioan Cobâlă”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 152/30.03.2022 privind aprobarea 
Statului de funcții al Politiei Locale a municipiului Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 153/30.03.2022 privind 
împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 
MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării promovării în justiție a acțiunii în răspundere 
civilă, formulată împotriva d-nei Agapie Denisa – fostul director economic și d-lui Sandu Florin – 
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fostul director general, care au avut încheiat contract de mandat cu societatea în perioada 01.01.2017 
- 31.12.2021, prin vot secret, cu 15 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.    

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 154/30.03.2022 privind transmiterea 
în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 23 a Creșei municipale – construcție și teren 
aferent, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

 
Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de 
dezmembrare a unui imobil proprietatea privată a municipiului Botoșani situat în str. Pușkin 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice- 
Seminarul Teologic Sf. Gheorghe Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

 
Şedinţa se încheie la ora 13,17. 

 
 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,  
                                                                                                          Alina Ecaterina Manolache 
 
 
 
 


