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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
  CONSILIUL LOCAL  

 

MINUTA 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 07 decembrie 2022 
 

Participă 20 de consilieri în funcție, lipsind domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur, Marian 
Murariu și Eugen Cristian Țurcanu. 

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, 
Marius Petru Rogojinschi și Petru Taielup sunt prezenți în sală. Domnul consilier Andrei Amos s-a 
alăturat ședinței la punctul 2 al ordinii de zi.  

 
Ședința se desfășoară prin mijloace electronice. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 565/07 decembrie 2022 privind 
rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2022, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți (19). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 566/07 decembrie 2022 privind 
aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani, 
avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 567/07 decembrie 2022 privind acordul 
Consiliului local al Municipiului Botoșani pentru folosirea parcării din zona magazinului Elvila cu 
destinația de spațiu pentru funcționarea unui parc de distracții, avizată favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu 19 voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania 
Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 568/07 decembrie 2022 privind 
aprobarea alocării sumei de 38.000 lei pentru realizarea spectacolului de gală ”EMINESCU – OM, 
GENIU și POET DIVIN”  în cadrul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia,  
Ediţia a – XXXII -a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și 
nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 569/07 decembrie2022 privind 
aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului de Recuperare «Sf. Gheorghe» Botoșani cu echipamente 
destinate asistenței medicale de specialitate în ambulatoriu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul 
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență 
instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești, INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, avizată 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 570/07 decembrie 2022 privind 
aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani cu echipamente destinate 
asistenței medicale de specialitate în ambulatoriu” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul 
PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență 
instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
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prespitalicești, INVESTIȚIA SPECIFICĂ: I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, avizată 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  571/07 decembrie 2022 privind 
aprobarea modelului de contract de mandat care se va încheia între UAT Municipiul Botoșani şi 
asociaţiile de proprietari, pentru implementarea proiectelor de creştere a performanţei energetice a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale finanțate prin intermediul 1,3,5 12 Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (20). 

 
Şedinţa se încheie la ora 10,42. 

 
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, 

Ada Alexandrina Macovei Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 

Redactat și dactilografiat, 
Alina Ecaterina Manolache 
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