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Participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier local Flutur Cătălin Mugurel  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 325/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului 

Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539, și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 326/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții finanțate prin 

PNDL II, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 327/20 septembrie 2021 privind 

acceptarea unor donații, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 328/20 septembrie 2021 privind 

exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea cheltuielilor 

neeligibile și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 

învățământ – Grădinița nr. 8, municipiul Botoșani” prin Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu 19 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (dl. consilier Botezatu Daniel) și 2 abțineri ( dna. consilier Lupașcu Cătălina Camelia și dl. 

consilier Amos Andrei). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 329/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea solicitării de arondare a creșei municipale la o unitate de învățământ preșcolar cu program 

prelungit  din municipiul Botoșani, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (doamna consilier Adăscăliței 

Monica Delia și domnii consilieri Amos Andrei și Țurcanu Cătălin Eugen) . 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 330/20 septembrie 2021 privind 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din 14.05.2020 privind 

înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în 

proprietatea municipiului Botoșani, cu 21 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Maxim 

Maricel Corneliu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 331/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate privind  delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de 

iluminat public în municipiul Botoșani, Caietului de sarcini de delegare prin concesiune a serviciului 

de iluminat public din municipiul Botoșani, contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
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iluminat public din municipiul Botoșani și prelungirea contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public actual până la finalizarea procedurii de stabilire a noului concesionar și 

semnarea contractului cu acesta, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Macovei 

Ada alexandrina) și 7 abțineri (doamnele consilier Adăscăliței Monica Delia și Lupașcu Cătălina 

Camelia și domnii consilieri Amos Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Maxim Maricel 

Corneliu și Țurcanu Cătălin Eugen)  

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 332/20 septembrie 2021 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unor imobile, 

proprietatea municipiului Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 333/20 septembrie 2021 privind 

modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 334/20 septembrie 2021 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2017 privind aprobarea amenajamentelor 

pastorale, valabile pentru pajiştile permanente din municipiul Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 335/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea parteneriatului cu Studioul TVR Iași, în cadrul emisiunii “Caravana TVR 3”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336/20 septembrie 2021 privind 

aprobarea parteneriatului cu Studioul TVR Iași, în cadrul emisiunii “Caravana TVR 3”, 13 voturi 

pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Boboc Cătălin) – consilierii din grupul PNL nu au 

participat la vot. 

 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,40. 

 

 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,  

                                                                                                             Violeta Oroșanu 


