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Participă 20 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Camelia Cătălina Lupașcu și 

domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu. Domnul consilier Daniel 

Botezatu se alătură ședinței la punctul 4 al ordinii de zi. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 455/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, 

depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 

acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 18 voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Cătălin Boboc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  456/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 

15 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  457/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Sală de Sport Școala Gimnazială 

Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și 

a cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19). 

 

Notă: Se alătură lucrărilor ședinței domnul consilier Daniel Botezatu. 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  458/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 2 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  459/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Elena Rareș 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  460/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 11 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 
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cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  461/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul 

Gheorghe Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  462/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului „REȚEA DE STAȚII INTELIGENTE ȘI MODERNIZAREA 

TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCȚIONALE A 

MUNICIPIULUI BOTOȘANI – ORASUL BUCECEA”, depus spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect, avizată favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Andrei Amos și Daniel Botezatu) și 5 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Ada 

Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu 

Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.  463/07 octombrie 2022 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, 

proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani avizată 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (doamna consilier 

Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel 

Gheorghiță). 

 

Şedinţa se încheie la ora 13,26. 

 

 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, 

          Petru Taielup                                         Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                        Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


