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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 

Botoşani din data de 09 ianuarie 2023 
 

Participă 21 de consilieri în funcție, lipsind doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și 
domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu. 

 
Domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup și Miluță Timofti sunt prezenți 

în sală.  
 
Ședința se desfășoară prin mijloace electronice. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 1/09 ianuarie 2023 privind aprobarea 

acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2022, 
avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 2/09 ianuarie 2023 privind aprobarea 

reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023 – 2024, avizată 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 3/09 ianuarie 2023 pentru 
modificarea HCL nr. 456/07.10.2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 
publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Cătălin Mugurel Flutur). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 4/09 ianuarie 2023 privind aprobarea 

alocării unei sume suplimentare necesară la 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, nr. 4 și nr. 5, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 5/09 ianuarie 2023 privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 
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Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii „Proiect tip – Construire creșă medie, B-dul Mihai Eminescu, nr. 206A, municipiul 
Botoșani, județul Botoșani”, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu 20 de 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
 

Şedinţa se încheie la ora 10,16. 
 

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 
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