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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 18 noiembrie 2022  

Participă toți cei 23 de consilier în funcție. Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu s-a 
alăturat ședinței la punctul 7 al ordinii de zi.  

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, 
Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup și  Miluță Timofti sunt prezenți în sală. Domnul consilier 
Călin George Bosovici participă telefonic la ședință. 

Ședința se desfășoară prin mijloace electronice. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 523/18 noiembrie 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, nr. 3 și nr. 5, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 524/18 noiembrie 2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 476 din 31.10.2022 privind aprobarea numărului burselor 
acordate în învățământul  preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 – 2023, avizată favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 525/18 noiembrie 2022 privind 
aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 
elevilor Școlii Gimnaziale nr. 12 Botoșani pentru anul școlar 2022 – 2023, avizată favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  526/18 noiembrie 2022 pentru 
modificarea HCL nr. 445 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului 
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 
2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” 
(cheltuieli eligibile și non-eligibile), avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 527/18 noiembrie 2022 privind 
neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul Botoșani, 
str. Piața 1 Decembrie nr. 8-9, ap. 2/1, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 
5, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul 
consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 528/18 noiembrie 2022 privind 
darea în folosinţă gratuită al unui teren în suprafaţă de 7314 m.p. către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri, avizată favorabil de comisiile de specialitate 
nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Notă: S-a alăturat ședinței domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 529/18 noiembrie 2022 privind 

aprobarea organizării Evenimentului „Revelion 2022 – 2023”, avizată favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu) și 3 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Daniel 
Botezatu și Marcel Gheorghiță) – nu a votat doamna consilier Daniela Vicol. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 530/18 noiembrie 2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare Colegiul Național A.T. Laurian – Corp A, 
str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr. 1, municipiul Botoșani, județ Botoșani” , avizată 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 531/18 noiembrie 2022 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională 
de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului Colegiul Național  AT Laurian –Corp A, str. Nicolae 
Iorga, nr. 19, fosta Nicolaie Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ Botoșani și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reabilitare  și modernizare Colegiul Național  AT 
Laurian –Corp A, str. Nicolae Iorga, nr. 19, fosta Nicolae Iorga nr.1, municipiul Botoșani, județ 
Botoșani” , avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 532/18 noiembrie 2022 privind 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
modernizare pentru autorizarea la incendiu Grădinița Nr. 22 cu Program Prelungit, Municipiul 
Botoșani, Județul Botoșani”, finanțat prin PNDL II, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 
1, nr. 3 și nr. 5, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 533/18 noiembrie 2022 privind 
aprobarea proiectului ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice 
pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea 
Proiectului Tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții ”Drum Expres A7 – Suceava - Botoșani”, 
care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

 
Şedinţa se încheie la ora 10,17. 

 
 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 


