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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 
din data de 28 noiembrie 2022 

 
Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.  
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 534/28 noiembrie 2022 privind 

acordarea titlului de Societar de Onoare doamnei Mihaela Carmenușa Ștempel actriță a Teatrului pentru 
Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 535/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 536/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor  
Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 537/28 noiembrie 2022 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea 
metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul 
Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 538/28 noiembrie 2022 privind 
prelungirea duratei unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 539/28 noiembrie 2022 privind 
declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, a unor 
imobile, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 540/28 noiembrie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici, F.N., CF/NC 65686, 
65484” în vederea realizării obiectivului „construire casă Parter, împrejmuire teren, garaj, fântână, fosă 
septică” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 541/28 noiembrie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – I.C. Brătianu, nr. 163B , CF/NC 62742, 54954, 
55591” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+E și  împrejmuire teren” , cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 542/28 noiembrie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Nicolae Iorga, nr. 41, sc. A, ap. 1 CAD/CF 
nr. 50422- C1-U27” în vederea realizării obiectivului „Extindere apartament cu destinația de locuință”, 
cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) și 1 abținere 
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 543/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Direcției de Asistenţă Socială Botoșani, cu 22 de voturi pentru şi 1 abținere (domnul consilier Marcel 
Gheorghiță). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 544/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea proiectului de organizare a  reţelei  şcolare din municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2023-
2024, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 545/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea preţurilor locale ale energiei termice produse şi livrate de către S.C. MODERN CALOR S.A. 
Botoşani, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 10 
abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia 
Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, 
Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 546/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea finanţării Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia,  Ediţia a  XXXII-
a, Botoşani 14-15 ianuarie 2023, cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Monica Delia 
Adăscăliței, 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). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 547/28 noiembrie 2022 pentru 
aprobarea Planului de Măsuri privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă ,,Romii 
2023-2027” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 548/28 noiembrie 2022 privind 
rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2022, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Marcel Gheorghiță 
și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 549/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanţarea 
unor obiective de investiţii de interes local, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri 
Cătălin Mugurel Flutur și Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 550/28 noiembrie 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. Hatman 
Arbore, 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 (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 551/28 noiembrie 2022 pentru 
modificarea anexelor 1 și 2 la HCL nr. 453 din 29.09.2022 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 străzi Cvartal I- 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 (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 552/28 noiembrie 2022 pentru 
modificarea anexelor 1 și 2 la HCL nr. 454 din 29.09.2022 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 străzi Cvartal II-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 (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 553/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani, cu 18 voturi pentru și 5 abțineri 
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(doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Marcel 
Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 554/28 noiembrie 2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 511/31.10.2022 privind aprobarea vânzării către chiriași a 
unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A., cu 22 de voturi pentru și 
1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 555/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea preţurilor de vânzare pentru locuinţe ANL, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 556/28 noiembrie 2022 privind 
punerea unor bunuri proprietatea publică a municipiului Botoşani la dispoziţia Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea obiectivului de investiţii-faza Studiu de fezabilitate 
„Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii de fibră optică –DJTS Botoşani-DJTS Suceava”, cu 22 
de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 557/28 noiembrie 2022 privind 
prelungirea duratei unui contract de închiriere, cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (doamna 
consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 558/28 noiembrie 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 
municipiului Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 559/28 noiembrie 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului 
Botoṣani, cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina 
Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, 
Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 560/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea inițierii procedurilor pentru vânzare către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi 
administrate de S.C. Locativa S.A. , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 561/28 noiembrie 2022 privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al unui imobil situate în cimitirul Pacea în vederea 
dezafectării cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina 
Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, 
Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 562/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea Scrisorii de așteptări  prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de 
administrare și conducere ale S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, 
cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) – nu participă la vot 
domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 563/28 noiembrie 2022 privind 
aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT 
Municipiul Botoșani pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD 
MYSMIS 130963, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 564/28 noiembrie 2022 privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a 
municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani, cu 12 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin 
Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim) și 6 abțineri (doamnele consilier Monica Delia 
Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin 
Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu). 
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Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 
 

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A.  în vederea numirii administratorilor 
provizorii,  începând cu data de 21.12.2022 și declanșarea procedurii de selecție a noilor 
administratori. 

2. Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului „Dotarea Spitalului de Recuperare «Sf. Gheorghe» 
Botoșani cu echipamente și materiale destinate asistenței medicale de specialitate în 
ambulatoriu”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. 

 
 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Botoșani, cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei 
Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și 
Eugen Cristian Țurcanu) și 5 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Raluca 
Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier 
Marcel Gheorghiță). 

2. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui teren, cu 13 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier 
Cătălin Mugurel Flutur) și 8 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina 
Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel 
Botezatu, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
 
Şedinţa se încheie la ora 11,29. 

 
 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 
 


