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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 06 octombrie 2014 

 

 

 Prin dispoziţia nr. 1680 din 02.10.2014, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 octombrie 2014, orele 15
00

, în sala de 

şedinţe a Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr. 1680 din 02.10.2014 este anexată la dosarul şedinţei.  

 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul propriu, 

precum şi la avizierul Primăriei. 

 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 

consilierilor. 

 

 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 

lucrărilor şedinţei. 

  

 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al municipiului pe anul 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Botoşani a unei donaţii din 

partea S.C. Geoartis S.R.L. Iaşi, reprezentând documentaţia tehnică  pentru obiectivul 

„Reabilitarea şi modernizarea grădinii publice Mihai Eminescu Botoşani, judeţul 

Botoşani – etapa a II-a”. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Botoşani nr. 383/2013 privind concesionarea unor amplasamente proprietate privată a 

municipiului Botoşani, precum şi stabilirea destinaţiei unui teren proprietate privată a 

municipiului Botoşani situat în zona de extindere a Parcului „Mihai Eminescu”. 

 

Şedinţa este legal constituită. 
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La lucrările şedinţei participă un număr de 20 de consilieri în funcţie, lipsind doamnele 

consilier Lidia Bucşinescu şi Mihaela Huncă şi domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă, având 

depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (20). 

  

Domnul preşedinte de şedinţă Paul Onişa supune la vot cererile de învoire, care sunt 

aprobate cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc). 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local 

al municipiului pe anul 2014, nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (20). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea de către 

municipiul Botoşani a unei donaţii din partea S.C. Geoartis S.R.L. Iaşi, reprezentând 

documentaţia tehnică  pentru obiectivul „Reabilitarea şi modernizarea grădinii publice Mihai 

Eminescu Botoşani, judeţul Botoşani – etapa a II-a”. 

 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa se adresează domnului Secretar, întrebând dacă 

nu este suficient un contract de donaţie, de ce trebuie făcută şi legalizare, aprobare în Consiliul 

Local, mai ales că suma nu este foarte mare. 

 

Domnul Secretar Ioan Apostu răspunde că nu este suficient, deoarece este o donaţie cu 

sarcini şi trebuie aprobată de Consiliul Local, iar legea pentru valabilitatea donaţiei cere forma 

autentică, ceea ce înseamnă că trebuie încheiată în faţa unui notar. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – în aceeaşi speţă suntem şi cu două 

proiecte donate la padocul pentru câini, voi veni într-o şedinţă ulterioară pentru a proceda la fel.  

 

Domnul Secretar Ioan Apostu subliniază faptul că numai donaţiile cu sarcini sunt 

supuse aprobării Consiliului Local. Donaţiile fără sarcini nu, se încheie doar contract. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc) şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 383/2013 privind concesionarea unor 

amplasamente proprietate privată a municipiului Botoşani, precum şi stabilirea destinaţiei unui 
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teren proprietate privată a municipiului Botoşani situat în zona de extindere a Parcului „Mihai 

Eminescu”. 

 

Domnul consilier Eugen Cristia Ţurcanu – cu câteva luni în urmă, am avut discuţii 

aprinse pe acest subiect cu domnul Primar, credea că voi pune beţe în roate şi acolo nu vor veni 

numeroşi agenţi economici. Din păcate, soluţia cu acele spaţii lăsate pentru agenţii economici nu 

s-a dovedit viabilă şi faptul că acum vrem să facem teren de joacă pentru copiii cu dizabilităţi 

este o soluţie bună, o salut şi sunt de acord şi cu propunerile făcute de domnul primar în sens 

pozitiv. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru şi 1 

abţinere (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc). 

 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Paul Onişa – declară lucrările şedinţei extraordinare închise.  

 

   

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

           Paul Onişa                                Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

           Alina Ecaterina Manolache 


