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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 04 mai 2020  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 124/04 mai 2020 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local  pentru lunile mai – iunie 2020, cu 21 de voturi pentru și 

1 abținere (domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă)  – nu a votat domnul Tincu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.125/04 mai 2020 pentru aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Ștefăniță Vodă nr. 39, CF/NC 63573” în vederea 

realizării obiectivului „Construire locuință, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 126/04 mai 2020 pentru aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Drumul Tătarilor nr. 100, CF/NC 64411” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 127/04 mai 2020 pentru aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Calea Națională nr. 1, CF/NC 61579” în vederea 

realizării obiectivului „construire spălătorie auto”, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 

consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 128/04 mai 2020 pentru aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Ștefăniță Vodă nr. 36, CF/NC 59812” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 129/04 mai 2020 privind asigurarea 

prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului 

public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 130/04 mai 2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizareși funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul 

Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public 

de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 

căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 131/04 mai 2020 privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-ecomici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare 



 

pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

finanțat prin PNDL II, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 132/04 mai 2020 privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare 

pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani” 

finanțat prin PNDL II, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 133/04 mai 2020 privind 

prelungirea duratei unui contract de închiriere, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 134/04 mai 2020 privind acceptarea 

unor donații din partea numiṭilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu ṣi Necolau Valentina, 

cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Daniel Botezatu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 135/04 mai 2020 privind aprobarea 

Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a 

contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul 

Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3. , cu unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenți (23). 

 

 Vot neconcludent la proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului 

Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării 

Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de 

Administrație pentru perioada 2016-2020, și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății, 

prin vot secret, cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 3 abțineri și o opțiune neexprimată. 

 

Nu a fost votat proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A.  în vederea aprobării 

Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de 

Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și 

declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor. 

 

Şedinţa se închide la ora 15,32. 

 

 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, 

       Eugen Cristian Țurcanu             Ioan Apostu  

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


