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şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 
din data de 29 septembrie 2022 

 
Participă  21 de consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur. 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu participă la ședință prin mijloace electronice. 
 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 422/29 septembrie 2022 privind 

rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2022, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Daniel 
Botezatu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 423/29 septembrie 2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind „Aprobarea numărului maxim de 
autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul 
efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a 
activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 424/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. 
Botoşani, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian 
Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și 
Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Marcel gheorghiță și 
Maricel Corneliu Maxim).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 425/29 septembrie 2022 privind 
modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani, cu 18 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Andrei Amos) – nu votează  doamna consilier Cătălina 
Camelia Lupașcu și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu și Eugen Cristian Țurcanu.   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 426/29 septembrie 2022 privind 
modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 433/26.11.2021 privind aprobarea  statului de funcții al  
Serviciului  public pentru administrarea piețelor, oborului și  cimitirelor aflate în proprietatea 
municipiului Botoșani, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Ștefania 
Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 427/29 septembrie 2022 privind 
declararea unor bunuri de uz şi interes public local-staţii transport public local, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 428/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea prelungirii duratei și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în 
piscina interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 429/29 septembrie 2022 privind  
acceptarea unei donaţii din partea S.C. Bel Rom Opt S.R.L., cu 21 de voturi pentru și 1 abținere 
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 430/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea cumpărării de către municipiul Botoşani a unor terenuri în suprafaţă totală de 1133,00 
m.p. situate în Calea Naţională, nr. 7E şi 7F, cumpărare aprobată în principiu prin H.C.L. nr. 
123/30.03.2022, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Boboc) și 2 abțineri 
(doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 431/29 septembrie 2022 privind 
darea în folosință gratuită a unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în 
vederea edificării unei biserici, cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania 
Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 432/29 septembrie 2022 privind 
modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către S.C. ”Locativa” S.A., cu 21 de voturi 
pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).                                

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 433/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate în Calea Naţională, cu 21 de voturi pentru și 
1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 434/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea vânzării unor terenuri situate în strada Peco, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna 
consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 435/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea vânzării unui teren pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 
4223/193/2018, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 436/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea modificării preţurilor de vânzare pentru locuinţe ANL, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri 
(domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 437/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de  Colegiul „Mihai Eminescu” Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 438/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 439/29 septembrie 2022 privind 
prelungirea duratei unui contract de închiriere, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 440/29 septembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredinţare directă a unui teren cu destinația extindere apartament cu balcon, 
situat în Aleea Slt Ion Frunzetti, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen Cristian Țurcanu) și 7 abțineri 
(doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina 
Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu 
Maxim). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 441/29 septembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredințare directă a unui teren cu destinația extindere acces, situat în Șoseaua 
Iașului nr. 1A , 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și 
domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 1 abținere (domnul consilier Andrei Amos). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 442/29 septembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredințare directă a unui teren cu destinația extindere acces-platforme, situat în 
strada Sucevei, cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) 
și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).  
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 443/29 septembrie 2022 privind 
declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Botoṣani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 444/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 85, CF/NC nr. 69198” în 
vederea realizării obiectivului „Construire service auto”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 445/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Doboșari nr.108 F, CF/NC 64943” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 446/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – strada Doboșari, nr. 79J - nr. Cad/CF.69071” 
în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, împrejmuire teren și racord utilități”, cu 
21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 447/29 septembrie 2022 privind  
aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. - imobile amplasate în intravilan si în extravilan, 
identificate prin CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920, 
CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, 
CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. 
Botoșani” în vederea realizării obiectivului “introducere teren în intravilan și construire locuințe”, cu 
15 voturi pentru și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliţei și Cătălina Camelia 
Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu , Maricel Corneliu 
Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 448/29 septembrie 2022 privind 
stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi 
practicate de S.C. ELTRANS” S.A. Botoșani, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri 
Cătălin Boboc și Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 449/29 septembrie 2022 privind 
acceptarea unei donații pe Aleea Victor Tufescu, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

Notă: A fost învoit domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 450/29 septembrie 2022 privind 

aprobarea preţurilor de vânzare pentru  locuinţe ANL, cu 18 voturi pentru și 3 abțineri (domnii 
consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 451/29 septembrie 2022 privind 
concesionarea prin încredințare directă a unui teren situat în str. Independenței nr. 7 cu destinația 
cabinet medical, cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 452/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea de principiu a unui schimb de imobile cu Fundația Naţională pentru Dezvoltare 
Comunitara, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 453/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi 
Cvartal I - municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  
“Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 454/29 septembrie 2022 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și 
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a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare străzi 
Cvartal II - municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții  
“Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 
A fost respins proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri cu 

Protopopiatul Botoşani, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței și Cătălina Camelia Lupașcu și 
domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Maricel 
Corneliu Maxim). 
 

Şedinţa se încheie la ora 12,11. 
 
 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 
 
 
 
 
 
 


