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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 12 octombrie 2021  

 

Participă 19 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier local Macovei Ada 

Alexandrina și domnii consilieri locali Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu. 

  

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 369/12 octombrie 2021 privind 

aprobarea de principiu a documentației pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare 

în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești (Comuna Curtești)”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (19). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 370/12 octombrie 2021 pentru 

modificarea HCL nr. 239 din 7 august 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul 

bisericii Sfântul Gheorghe”, cu 18 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian 

Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 371/12 octombrie 2021 pentru 

modificarea HCL nr. 240 din 7 august 2019 privind aprobarea proiectului Reabilitarea și dezvoltarea 

turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe” și a cheltuielilor legate de 

acest proiect, cu 18 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 372/12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea modificării anexelor la HCL 326 din 20.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru unele obiective de investiții finanțate prin PNDL II, cu 16 voturi pentru și 3 abțineri 

(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian 

Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 373/12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin 

programul „Anghel Saligny”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 374/12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în str. Pod de piatră, nr. 88A și 
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asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă str. Pod de 

piatră, nr. 88A, municipiul Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).  

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 375/12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in șoseaua Iașului 2C și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă Șoseaua Iașului, nr. 2C, 

municipiul Botoșani”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).   

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 376/12 octombrie 2021 pentru 

aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în șoseaua Iașului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă șoseaua Iașului, 

municipiul Botoșani” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).   

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 377/12 octombrie 2021 pentru 

acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a 

Acţionarilor de la Modern Calor S.A. Botoşani pentru contractarea unui credit de investiții în sumă 

de 6.400.000 lei, având garanție ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare ale Împrumutatului și 

ipoteca mobiliară asupra creanţelor Împrumutatului rezultate din contractele încheiate cu debitorii 

cedaţi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. si Operatorul 

Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale, OPCOM S.A., cu 18 voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 378/12 octombrie 2021 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.336 din 20 

septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală 

a Acționarilor la S.C Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. 

Botoșani, cu 13 voturi pentru și 6 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței și  Cătălina 

Camelia Lupașcu și domnii consilierii Andrei Amos, Cătălin Boboc, Maricel Corneliu Maxim și 

Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 379/12 octombrie 2021 pentru 

modificarea anexei la HCL nr.321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).     

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 380/12 octombrie 2021 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 și 

contractarea unui credit bancar în sumă de 105.000 lei, cu 14 voturi pentru – lipsesc din sală la 
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momentul votării doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri 

Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Petru Rogojinschi și Mihail Gabriel Tanasă.  

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 381/12 octombrie 2021 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 370 din 26 

noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului „EDUSIG – Educație în siguranță în Municipiul 

Botoșani”, COD MySMIS 146289 și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 17 voturi pentru – 

lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Mihail Gabriel 

Tanasă. 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,36. 

 

 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, 

      Cătălin Boboc                       Oana Gina Georgescu  

 

                                

 

                                                

                                                                                                 Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                            Alina Ecaterina Manolache 

 


