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Participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier local Macovei Ada 

Alexandrina  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 473/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și 

îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane 

(GAL axa 9.1) - amenajare spații de recreere în zum Centrul vechi și zum Parcul Tineretului, 

crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane - modernizarea utilităților publice - 

modernizarea iluminatului public urban, amplasarea de camere de supraveghere WIRELESS pe 

teritoriul SDL”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 474/21 decembrie 2021 privind 

rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 475/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Botoşani la data de 10 decembrie 2021, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 476/21 decembrie 2021 privind 

modificarea numărului burselor acordate în învătămantul  preuniversitar de stat pentru anul scolar 

2021 – 2022 aprobate prin H.C.L. nr. 388 din 28.10.2021, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (22). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 477/20 septembrie 2021 privind 

modificarea anexelor 1-5 la HCL nr.  128/28.04.2021 privind  stabilirea  salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani, cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Gheorghiță 

Marcel și Țurcanu Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 478/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea Organigramei și Statului  de Funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu”  Botoșani, pentru 

anul 2022, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei, Boboc Cătălin și 

Gheorghiță Maricel). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 479/21 decembrie 2021 privind 

împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, cu 13 voturi pentru. Grupul 

de consilieri PNL, nu votează. 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 480/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea reducerii redevenței unei concesiuni aferente terenului ocupat de o locuință, cu 13 voturi 

pentru, 4 împotrivă (domnii consilieri Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, Lupașcu 

Cătălina Camelia și Țurcanu Eugen Cristian) și 5 abțineri (domnii consilieri: Adăscăliței Monica 

Delia, Amos Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel și Maxim Maricel Corneliu). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 481/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietate a Municipiului şi 

administrate de S.C. Locativa S.A, cu 21 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Țurcanu 

Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 482/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Botosani, cu 20 voturi pentru și o abținere (doamna consilier 

Adăscăliței Monica Delia). 

  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 483/21 decembrie 2021 privind 

acceptarea unei donaṭii din partea S.C. Profi Izo Bek S.R.L., cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii 

consilieri: Amos Andrei și Boboc Cătălin). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 484/21 decembrie 2021 privind 

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

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 485/21 decembrie 2021 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu 21 pentru și o abținere (domnul consilier Țurcanu 

Eugen Cristian). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 486/21 decembrie 2021 privind 

declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoșani a unor 

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

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 487/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – Șoseaua Iașului, nr. 29, CF/NC 57201” în vederea 

realizării obiectivului „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI 

ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, 

ORGANIZARE DE ȘANTIER”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 488/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea  documentaţiei „P.U.Z. - str. Calea Națională nr. 24F, CF/NC 68550” în vederea realizării 

obiectivului „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES, 

AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, 

ORGANIZARE ȘANTIER”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 489/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Ana Ipătescu, nr. 3, CF/NC 67807” în 

vederea realizării obiectivului „desființare locuință, construire locuință P+M și împrejmuire teren”, 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 490/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S. Pușkin, nr. 112, CF/NC 63735” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 491/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Doboșari, nr. 57B, CF/NC 67095” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 492/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Marcel Olinescu, nr.1A, CF/NC 

58887” în vederea realizării obiectivului „construire locuință parter”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 493/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Mihai Eminescu nr.8, CF/NC 58501“ în 

vederea realizării obiectivului „construire locuinta Sp+P+M”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 494/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S. Pușkin nr. 129, CF/NC 67427“ în 

vederea realizării obiectivului „construire hala depozitare (băuturi)”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 495/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Macului nr.34, CF/NC nr. 68648“ în 

vederea realizării obiectivului „construire locuintă P și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi 

a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 496/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici nr.44, CF/NC nr. 

53080“ în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, împrejmuire, anexă 

gospodărească”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 497/21 decembrie 2021 privind 

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

Acţionarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății cu 

menținerea acelorași garanții prevăzute în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11. 2010, cu 20 

voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei și Țurcanu Eugen Cristian). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 498/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea Statului de Funcții al Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani, cu 20 voturi 

pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei și Gheorghiță Marcel). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 499/21 decembrie 2021 privind 

aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 500/21 decembrie 2021 privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile, proprietate a 

Municipiului Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

 

A fost respins: 

            Proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea 

imobilului situat  în Municipiul Botoșani, str. A.S. Puskin  nr. 4,  ap. 1, cu 3 voturi pentru (domnii 

consilieri: Adăscăliței Monica Delia, Flutur Cătălin Mugurel și Tanasă Mihail Gabriel), 6 împotrivă 

(domnii consilieri Boboc Cătălin, Botezatu Daniel, Curelariu Raluca Ștefania, Lupașcu Cătălina 

Camelia, Maxim Maricel și Țurcanu Eugen Cristian) și 13 abțineri. 

 

A fost retras: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al municipiului Botoșani 

 

Şedinţa se încheie la ora 10,53. 

 

 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, 

  Constantin Liviu Toma                       Oana Gina Georgescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Redactat și dactilografiat,  

                                                                                                             Violeta Oroșanu 

 

 

 


