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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 26 octombrie 2020 

 

 Prin dispoziția nr. 972 din 20.10.2020, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de  26 octombrie 2020, ora 11.00, în sala de 

şedinţe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de 

videoconferință. 

 

 Dispoziţia nr. 972 din 20.10.2020 este anexată la dosarul şedinţei.   

 

 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul 

„Monitorul de Botoșani” şi pe site-ul propriu. 

 

 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. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Botoșani 

din data de 18.09.2020 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Botoşani la data de 30  septembrie  2020 
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4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Botoşani 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare 

Colegiul Național A.T. Laurian – corp A” 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Construire și echipare creșă pentru 

educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații  din partea doamnei Rotaru Larisa 

9. Diverse: 

9.1. Rapoartele  Consiliilor  de administrație  ale  S.C. Modern Calor S.A., S.C. 

Urban Serv S.A., S.C .Locativa S.A și S.C. Eltrans S.A. privind evaluarea activității 

directorilor pentru anul 2019 

9.2.  Raportul privind activitatea administratorului special  al S.C. Termica S.A. 

Botoșani  în perioada iulie – septembrie 2020 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier 

Gabriel Augustin Alecsandru, care a renunțat la mandat.  

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea acesteia, aceasta a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Procesul verbal de la punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2020 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentele inițiatorului, acesta este aprobat cu 20 

de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30  septembrie  2020 – este avizat favorabil 

de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Botoşani – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ” Reabilitare Colegiul Național A.T. Laurian – corp A” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 

“Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, 

cod SMIS 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuţii, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de 

vânzare pentru locuințe ANL – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5. 

 

Doamna consilier Daniela Cristina Roșu – vreau să vă anunț că nu voi participa la 

acest vot. 

  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 3 

abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Călin-George Bosovici și Marian 

Murariu). 

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații  din 

partea doamnei Rotaru Larisa – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 
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5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Diverse – au fost prezentate spre informare consilierilor 

locali rapoartele consiliilor  de administrație ale  S.C. Modern Calor S.A., S.C. Urban Serv S.A., 

S.C .Locativa S.A și S.C. Eltrans S.A. privind evaluarea activității directorilor pentru anul 2019 

și raportul privind activitatea administratorului special  al S.C. Termica S.A. Botoșani  în 

perioada iulie – septembrie 2020. 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Cătălina Camelia Lupașcu – declară lucrările şedinţei ordinare 

închise. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR GENERAL, 

       Consilier,                          Ioan Apostu 

 Cătălina Camelia Lupașcu 

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

       Alina Ecaterina Manolacher 


