
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 
din data de 25 august 2022  

 
 

Participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Monica Delia Adăscăliței.  
 
Doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii 

consilieri Marius Buliga și Marius Petru Rogojinschi participă la ședință prin mijloace electronice.  
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 366/25 august 2022 pentru acordarea 

mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor 
de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de 
credit în sumă de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza 
Contractului de Credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și 
completat prin actele adiționale, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 367/25 august 2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 364 din 23 august 2022 privind 
aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din 
Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și 
a Acordului de Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de 
Asistență Socială Botoșani,  Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul 
implementării proiectului SMIS 155550, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 368/25 august 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. 369/25 august 2022 privind 
desemnarea delegatului Consiliului Local al municipiului Botoșani în comisia de constatare și 
evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători 
fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și a obiectivelor 
instalate în acesta, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 370/25 august 2022 privind 
reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea 
Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea 
Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea 
municipiului Botoșani), cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia 
Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel 
Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim  și 2 abțineri (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță) – nu participă la vot domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 371/25 august 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru edificarea unei construcţii pe un teren, proprietatea publică a municipiului 
Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 372/25 august 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 
a municipiului Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 373/25 august 2022 privind 
neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul Botoșani, 
str. Dragoș Vodă nr. 28, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 374/25 august 2022 privind 
aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi 
administrate de S.C. Locativa S.A., cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 375/25 august 2022 pentru 
aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 376/25 august 2022 privind 
prelungirea duratei unor contracte  de concesiune, cu 21 de voturi pentru – nu a participat la vot 
doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 377/25 august 2022 privind 
declararea  unor  bunuri de uz și de interes public local și transmiterea acestora în administrarea 
unităților de învățământ  aferente, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 378/25 august 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. 379/25 august 2022 privind 
actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „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. 380/25 august 2022 privind 
declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 381/25 august 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+M și racord utilități” , cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 382/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, p.c. 365/48365/49, 
CF/NC nr. 63824” în vederea realizării obiectivului „construire anexă a exploatațiilor agricole și 
împrejmuire teren”, 13 pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin 
Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 383/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC 57038” în 
vederea realizării obiectivului „desființare construcție existentă C1, construire locuință P+1E, anexă 
gospodărească S+P și împrejmuire teren”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 384/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” în 
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vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+E, anexe gospodărești, împrejmuire teren, 
branșamente utilități” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 385/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 
56049” în vederea realizării obiectivului „demolare adăpost animale C2, construire locuință Demisol 
Parțial, Parter și Mansardă”, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia 
Lupașcu și domnul consilier Maricel Corneliu Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 386/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș, nr. 62, CF/NC nr. 67026” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuinţă, foişor, anexă gospodărească, împrejmuire teren şi 
racord utilităţi” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 387/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 54803” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexe aferente funcțiunii de locuire, 
branșamente utilități, împrejmuire și organizarea execuției” , cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 388/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Graur, nr. 2A, CF/NC 
67715” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe parter, împrejmuire teren și 
utilități” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 389/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 69369” în vederea 
realizării obiectivului „demolare construcție C1, construire locuință P+M, anexă gospodărească, 
împrejmuire și garaj” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 390/25 august 2022 privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 49/24.02.2022, privind documentația Plan  
Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Băncilă nr. 17 bis), CF/NC nr. 
61405 în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren”, cu 21 de 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 391/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Calea Națională nr. 24F, 
CAD/CF 6855“ în vederea realizării obiectivului “construire ansamblu locuințe colective S+P+7E, 
amenajare parcare și accese” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 392/25 august 2022 privind 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Parcul Tineretului, nr. 5, 
mun. Botosani, CAD/CF54130" în vederea realizării obiectivului „Construire imobil locuințe 
colective S+P+1E+2E(retras), amenajare parcare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare 
șantier”, cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marian Murariu și 
Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 393/25 august 2022 privind 
mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de restricţie a 
circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor -
evenimentelor publice în siguranță, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 394/25 august 2022 privind 
aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţe ANL, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 395/25 august 2022 privind 
aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuinţe din fondul locativ vechi, proprietate a 
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municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A. , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 396/25 august 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate publică a 
municipiului Botoṣani, situat în Şoseaua Iaşului, f.n., cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 397/25 august 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de alipire a unor imobile, proprietate privată a 
municipiului Botoșani şi proprietate privată a unei persoane fizice, cu 13 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 
Țurcanu) și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Maricel 
Corneliu Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 398/25 august 2022 privind 
aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, extindere apartament cu balcon închis situat în 
str. Octav Băncilă nr. 5, municipiul Botoșani, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier 
Marcel Gheorghiță) și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 399/25 august 2022 privind  
aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, situat în str. A.S. Pușkin nr. 4, municipiul 
Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 400/25 august 2022 privind 
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic 
și UAT- Municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 401/25 august 2022 privind 
aprobarea organizării manifestării caritabile „Coloract”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 402/25 august 2022 privind 
împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a SC 
ELTRANS S.A. Botoșani în vederea analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de 
selecție și a documentelor aferente, realizată de expertul independent SC EWORA Resurse S.R.L., cu 
16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 5 abțineri (domnii 
consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu 
Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 403/25 august 2022 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 
A.G.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Maricel 
Corneliu Maxim) și 7 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina 
Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur 
și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 404/25 august 2022 privind 
aprobarea procesului verbal final privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a propunerilor de 
proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022, cu 21 de voturi 
pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Au fost respinse următoarele proiecte: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate pe Calea 
Naţională, nr. 175, cu 14 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia 
Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, 
Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian 
Țurcanu). 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri, cu 13 voturi pentru și 9 abțineri 
(doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina 
Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel 
Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).         

 
Şedinţa se încheie la ora 10,58. 

 
 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, 
  Maricel Corneliu Maxim                              Ioan Apostu  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Redactat și dactilografiat,  
Alina Ecaterina Manolache 

 
 
 


