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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 

Botoşani din data de 16 ianuarie 2023 
 

Participă 20 de consilieri în funcție, lipsind doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și 
domnii consilieri Flutur Cătălin Mugurel și Țurcanu Eugen Cristian. 

 
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. 7/16 ianuarie 2023 privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința Adunării 
Generale Extraordinare din data de 18.01.2023, cu aviz favorabil al comisiei de specialitate nr. 5 și 
cu 17 de voturi pentru și 3 abțineri (domnul consilier Botezatu Daniel și doamnele consilier Curelariu 
Raluca Ștefania și Macovei Ada Alexandrina). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 8/16 ianuarie 2023 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor 
publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice, cu aviz favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 și cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 9/16 ianuarie 2023 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor 
publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice, cu aviz favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 și cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 10/16 ianuarie 2023 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
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(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a 
clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național 
de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice, cu aviz favorabil al comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
și cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 11/16 ianuarie 2023 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Proiect tip – Construire centru de colectare deșeuri prin 
aport voluntar”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, cu aviz 
favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 și cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (20). 
 

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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