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Participă 21 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Camelia Cătălina Lupașcu și 

domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 464/07 octombrie 2022 privind 

rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2022, avizată favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 19 voturi 

voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și domnul consilier Marcel 

Gheorghiță).  

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 465/07 octombrie 2022 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din bugetul local și a 

valorii totale pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din 

spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539, avizată favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Daniel Botezatu, Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (domnii consilieri Andrei 

Amos, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 466/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a 

Municipiului Botoșani – Comuna Curtești – Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice 

pentru transportul public”, 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 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 6 abțineri 

(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, 

Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 467/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului „Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul 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 20 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 468/07 octombrie 2022 privind 

aprobarea proiectului „Locuințe pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile la 

nivelul municipiului Botoșani – Etapa 2” ,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 (21). 
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A fost retras proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de predare-

primire  pentru punerea in aplicare a dispozițiilor HCL nr. 370 din 25.08.2022 privind reorganizarea 

unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local. 

 

Şedinţa se încheie la ora 13,19. 

 

 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 

 

 

 


