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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 
din data de 22 decembrie 2022 

 
Participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur.  
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 573/22 decembrie 2022 privind 

stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, în anul 2023, cu 20 de voturi pentru și 1 vot 
împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – nu participă la vot domnul consilier Mihail 
Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 574/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cabinet medical 
dentar Școala Gimnazială nr. 13, municipiul Botoșani”, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii 
consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 575/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada 
Crizantemelor - Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 576/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico –economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche, 
mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, 
precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 577/22 decembrie 2022 privind 
modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului 
situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  
„Construire Creşă Șoseaua Iașului municipiul Botoşani”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22).    

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 578/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea inițierii procedurilor pentru cumpărarea  unor terenuri situate în Str. Armoniei, cu 21 de 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 579/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în strada Zimbrului, nr. 20, cu 21 
de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 580/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării unor terenuri situate in Str. Octav 
Onicescu, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 581/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea și încheierea Acordului de Asociere dintre UAT Municipiul Botoșani și Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor având ca obiect derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor în cadrul 
proiectului ”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, 
Județul Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 582/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Construirea unei stații de încărcare electrică autoturisme 
prevăzută cu panouri fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la Sala Polivalentă”, finanțat în 
cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 583/22 decembrie 2022 privind 
exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii 
și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat – etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu 21 de voturi 
pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gherghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 584/22 decembrie 2022 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani, pentru lunile ianuarie – 
februarie 2023, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupșacu și 
domnulo consilier Andrei Amos). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 585/22 decembrie 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. 586/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13.12.2022, cu 21 de voturi 
pentru și 1 abținere (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 587/22 decembrie 2022 privind 
modificarea numărului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022 
– 2023 aprobate prin HCL 524 din 18.11.2022, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 588/22 decembrie 2022 privind  
numirea  reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de 
administraţie ale Spitalelor Publice transferate administraţiei  publice locale, cu 21 de voturi pentru – 
lipsește din sală la monetul votării domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 589/22 decembrie 2022 privind 
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din 
municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 590/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din cadrul 
Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din 
municipiul Botoșani, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 591/22 decembrie 2022 privind 
completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 592/22 decembrie 2022 privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023, cu 17 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel 
Gheorghiță) și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin 
Boboc și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 593/22 decembrie 2022 privind 
modificarea HCL nr. 420/23.09.2022 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea 
Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 21 de voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 594/22 decembrie 2022 privind  
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: 
„Închiderea SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cu 21 de voturi pentru și 1 
abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 595/22 decembrie 2022 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 
privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului Botoșani, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri 
(domnii consilieri Andrei Amos și Cătălin Boboc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 596/22 decembrie 2022 privind 
declararea unor bunuri de uz și interes public local, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 597/22 decembrie 2022 privind 
trecerea unor terenuri din domeniul privat al municipiului Botoşani în domeniul public al municipiului 
Botoşani, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 598/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu S.C. Electromining S.A. , cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 599/22 decembrie 2022 privind 
instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Electroalfa International S.R.L 
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asupra unor terenuri proprietate publică şi privată a Municipiului Botoșani, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 600/22 decembrie 2022 privind 
prelungirea duratei unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 601/22 decembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredințare directă a unui teren situat în Calea Națională nr. 46, cu destinația 
extindere apartament, cu 21 de voturi penntru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania 
Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 602/22 decembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredintare directă a unui teren situat în Calea Națională nr 49A, cu destintia 
extindere spațiu comercial, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania 
Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 603/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul 
„Alexandru cel Bun” şi Universitatea Danubius Galaţi, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 604/22 decembrie 2022 privind 
inițierea procedurilor pentru vânzarea unui teren, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier 
Daniel Botezatu) și 4 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu 
și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Andrei Amos). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 605/22 decembrie 2022 privind 
modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare 
Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 606/22 decembrie 2022 privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare Grădinița 
Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 607/22 decembrie 2022 privind 
declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, a unor 
imobile, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).     

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 608/22 decembrie 2022 privind  
aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea 
Iacob Iacobovici, nr. 15A, CF/NC nr. 68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu 
locuințe P+”, cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 609/22 decembrie 2022 privind  
aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent - strada 
Părinte Cleopa Ilie, nr. 10T, CAD/CF 66523” în vederea realizării obiectivului “construire bloc de 
locuințe P+2E+M”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 610/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada 
Primăverii,  nr. 5, 7, 9, identificat prin: NC/CF nr.: 69392, 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 
66383, 67963, 65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 
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69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520“ în vederea realizării obiectivului 
“reconfigurare si modernizare spatiu public urban (amenajare parcare, spații verzi, spații de joacă, zone 
de odihnă, amenajare circulații publice-pietonale și carosabile)”, cu 16 voturi pentru și 6 abțineri 
(doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei 
Amos, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 611/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea  documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botosani, 
CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 
2S+P+8E+9E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD 
UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER”CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, cu 
15 voturi pentru și 7 abțineri (Monica Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian 
Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 612/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Berzelor, nr. 1B, CF/NC60306” în 
vederea realizării obiectivului „extindere locuință P+M cu terasă acoperită și camera tehnică, construire 
anexe gospodărești”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Daniel Botezatu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 613/22 decembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 30, CF/NC 62285” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+E și  împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22).     

 
A fost respins proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren din domeniul privat în 

domeniul public al municipiului Botoșani, cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă(doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Daniel Botezatu) și 3 
abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul 
consilier Maricel Corneliu Maxim). 

 
Şedinţa se încheie la ora 14,22. 

 
 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 


