
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

MINUTA 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 14 septembrie 2022  
 
 

Participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier local Eugen 
Cristian Țurcanu.  

 
Ședința ș-a desfășurat prin mijloace electronice.  

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 413/14 septembrie 2022 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  și membrului supleant în comisiile de 
evaluare ale probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct din unitățile de  învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani, 
cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii 
consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) și 3 abțineri 
(doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Andrei Amos și Daniel 
Botezatu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 414/14 septembrie 2022 

privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Botoșani, cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina 
Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri 
(domnii consilier Andrei Amos, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 415/14 septembrie 2022 

privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 416/14 septembrie 2022 

privind aprobarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul 
Botoșani, Județul 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 (22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 417/14 septembrie 2022 

privind aprobarea proiectului „Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în 
Municipiul Botoșani, Județul 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 (22). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 418/14 septembrie 2022 

privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Botoșani în domeniul public 
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al municipiului Botoșani, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamnele consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și Ada Alexandrina Macovei). 

 
Şedinţa se încheie la ora 11,34. 
 

 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, 
         Petru Taielup                                           Ioan Apostu  

                                                                                               
   
 
 
 
 
 

Redactat și dactilografiat,  
                                                                                                       Alina Ecaterina Manolache  


