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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 26 octombrie 2020  

 

Participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Gabriel Augustin 

Alecsandru, care a renunțat la mandat. Ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 308/26 octombrie 2020 privind 

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

parțial din venituri proprii pe anul 2020, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri 

Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 309/26 octombrie 2020 privind 

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoşani la data de 30 septembrie  2020, 21 de 

voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 310/26 octombrie 2020 privind 

completarea inventarului bunurilor  aparţinând  domeniului privat al municipiului Botoşani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 311/26 octombrie 2020 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a  indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare Colegiul Național A.T. Laurian – corp A”, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 312/26 octombrie 2020 pentru 

aprobarea proiectului “Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier 

ANL Cișmea”, cod SMIS 127792 și a cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 313/26 octombrie 2020 privind 

aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL, cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (doamna 
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consilier Andreea Buiuc și domnii consilieri Călin-George Bosovici și Marian Murariu) – nu a 

participat la vot doamna consilier Daniela Cristina Roșu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 314/26 octombrie 2020 privind 

acceptarea unei donații din partea doamnei Rotaru Larisa, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (22). 

 

Şedinţa se încheie la ora 11,20. 

 

 

 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, 

              Cătălina Camelia Lupașcu              Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


