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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 
din data de 30 iunie 2022 

 
Participă  18 consilieri în funcție, lipsind doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, 

Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu și 
Eugen Cristian Țurcanu. Domnul consilier Marius Buliga participă la ședință prin mijloace 
electronice. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/30 iunie 2022 privind 

rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 
consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc 
și Maricel Corneliu Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 259/30 iunie 2022 privind 
aprobarea organizării în perioada 29-31 iulie 2022 a evenimentului „Street Food Festival 
Botoşani”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 260/30 iunie 2022 privind  
repartizarea apartamentului nr. 3 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc. A compus din una 
cameră, numitei Borcoi Alina Alexandra,  aceasta a avut calitatea de chiriaşă într-un imobil 
care a fost retrocedat, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 261/30 iunie 2022 privind  
aprobarea  rezultatului   final al concursului de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea funcției de manager al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani, al proiectului de 
management câștigător si duratei contractului de management , cu 17 voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 262/30 iunie 2022 pentru 
modificarea suprafeței unui teren transmis în folosință gratuită către Parohia Izvorul 
Tămăduirii, cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 263/30 iunie 2022 privind 
modificarea suprafeței unui teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 932 din 
29.12.1994, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 264/30 iunie 2022 privind 
acceptarea unei donaṭii din partea S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L.Botosani, cu 16 voturi pentru 
și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 265/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de afaceri Botosani, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 266/30 iunie 2022 privind 
prelungirea duratei unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (18).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 267/30 iunie 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 
(18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 268/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
Modernizare str. Miron Costin, municipiul Botoșani, Județul Botoșani” , cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18).  
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 269/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire parcare 
Aleea Școlii FN, Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 270/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare 
Aleea Curcubeului FN, Botoșani”, cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Andrei 
Amos). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 271/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare 
str. Mihail Kogălniceanu FN, Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 272/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
Modernizare Strada Smârdan”, municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 273/30 iunie 2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și 
Modernizare str. Neculai Sofian”, municipiul Botoșani, Județul Botoșani, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (18).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 274/30 iunie 2022 privind 
trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani a unor terenuri, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 275/30 iunie 2022 privind 
aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții:„Locuințe sociale Aleea Constantin Iordăchescu, cartier ANL Cișmea, municipiul 
Botoșani-rest de executat” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 276/30 iunie 2022 privind 
concesionarea unui teren cu destinația acces către S.C. Leila Boutique, cu 17 voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 277/30 iunie 2022 privind 
concesionarea unui teren cu destinația acces, situat în str. 1 Decembrie nr. 1, către Vatavu 
Alin, cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 278/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Plopilor nr. 19, CF/NC 55694” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” , cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 279/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Popăuți nr. 32, CF/NC 52138“în 
vederea realizării obiectivului „desființare locuință și magazie, construire locuință P+1E, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 280/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Calea Națională nr.24H, CF/NC 
52632“ în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto”, cu 17 voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Constantin Liviu Toma). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 281/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr.64, CF/NC 56376“ în 
vederea realizării obiectivului “construire locuință unifamilială Sp+P+E,foișor și împrejmuire 
teren” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 282/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul. M. Eminescu, nr. 10, sc. F, 
parter, ap. 3 , nr. CAD./CF 52688- C1-U10“ în vederea realizării obiectivului “ creare acces la 
fațadă principală, construire balcon la fațadă posterioară cu formă și dimensiuni egale cu cele 
de la etajele superioare și schimbare destinație din spatiu de locuit în cabinet medical”, cu 17 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 283/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu, f.nr., CF/NC nr. 
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68261” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fosă septică și 
împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 284/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – zona Tulbureni, CF/NC nr. 67622” în 
vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter, fântână și împrejmuire teren” , cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 285/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Doboșari nr.108 F,   CF/NC 
64945” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M” , cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 286/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor,  Nr. 11B, CAD/CF 
69278” în vederea realizării obiectivului „Construire două locuințe cu garaj, utilități și 
împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 287/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Săvenilor, nr. 92, CF/NC nr. 6532” 
în vederea realizării obiectivului „Construire locuință parter și împrejmuire teren” , cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 288/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Dimitrie Rallet nr. 26, 
CF/NC 65789“ în vederea realizării obiectivului “recompartimentări interioare și schimbare 
destinație din boxe în apartamente, amenajare mansardă în podul existent, cu 15 voturi pentru 
și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 289/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent –- PC405/15, Aleea Pajistei 
.fn, CF/NC 68640“ în vederea realizării obiectivului “introducere în intravilan teren în vederea 
construirii unei locuințe S+P+1E, garaj și magazie, cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Cătălin Mugurel Flutur). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 290/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Victoriei, nr.20, 
mun.Botosani, CAD/CF57135, CAD/CF58246” în vederea realizării obiectivului “construire 
imobil locuințe colective S+P+4E+5E(retras), amenajare parcare, împrejmuire teren, 
branșamente utilități, organizare șantier, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă(domnul consilier 
Marian Murariu) și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 291/30 iunie 2022 pentru 
aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Vulturului, nr.2, mun. 
Botosani, CAD/CF54991“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P și 
împrejmuire teren, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 292/30 iunie 2022 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru lunile 
iulie-august  2022, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 293/30 iunie 2022 privind 
aprobarea organizării în perioada 9-10 iulie 2022 a unui eveniment cultural sportiv de către 
Asociaţia Fotbal Club Botoşani în parteneriat cu municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 294/30 iunie 2022 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din 30.03.2022 privind acceptarea unor 
donaṭii, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 295/30 iunie 2022 privind 
declararea bunului ,,sistem apă canalizare menajeră – canalizare pluvială Ansamblul urban 
Șoseaua Iașului  Botoșani- locuințe pentru tineri destinate închirierii” de uz ṣi de interes public 
local și transmiterea în concesiune către SC NOVA APASERV SA Botoșani, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți (18).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 296/30 iunie 2022 privind 
aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, situat în str. Pod de Piatră nr. 8B, 
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municipiul Botoșani, cu 17 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel 
Flutur). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 296/30 iunie 2022 pentru 
acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării 
Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea majorării 
capitalului social cu suma de 590.000 lei, cu 17 voturi pentru – nu participă la vot domnul 
consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

 
A fost respins proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie 

în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui teren situat în Calea Naţională, nr. 36, parte 
din terenul înscris în CF nr. 68797, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (domnii consilier Andrei 
Amos, Cătălin Boboc și Maricel Corneliu Maxim). 

 
Au fost retrase următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu rezerva de 
implementare, ca urmare a aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate 
din fonduri externe nerambursabile, pentru proiectul ”Construire și echipare creșă 
pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea”, cod SMIS 127792. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare termică – Laborator de analize medicale și Compartiment 
BK”. 

3. Proiect de hotărâre privind măsuri de administrarea a unui teren proprietatea publică a 
municipiului Botoșani, situat în str. Tudor Vladimirescu intersecție str. Parcul 
Tineretului. 
 
Şedinţa se încheie la ora 10,52. 

 
 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, 
        Dana Lăzăruc            Ioan Apostu  

 
 
 
 

                                                                                                    Redactat și dactilografiat,  
                                                                                                        Alina Ecaterina Manolache 
 


