
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
MINUTA 

şedinţei extraordinare din 06 decembrie 2013  
a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 
 

La şedinţă participă un număr de 19 consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri 
Apostoliu Eugen, Lebădă Radu ș i d-nele consilier Bucș inescu Lidia ș i Huncă Mihaela, 
care au depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 358/2013, privind aprobarea 
documentatiei “P.UD – str. Calea Naţională nr 34 D“ şi aprobarea concesionării prin 
încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   21,00 mp. în vederea realizării obiectivului 
“construire imobil P+1E+M cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj şi mansardă şi 
aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 21,00 mp prin încredinţare directă  în 
vederea realizării accesului pietonal şi carosabil la parcelă”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenț i (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 359/2013, privind aprobarea 
documentatiei “P.UD  – str. Calea Naţională nr 34 E“ şi aprobarea concesionării prin 
încredinţare directă a terenului în suprafaţă de   21,00 mp. în vederea realizării obiectivului 
“construire terasă acoperită (parcare) şi împrejmuire teren şi aprobarea concesionării 
terenului în suprafaţă de  21,00 mp prin încredinţare directă  în vederea realizării accesului 
pietonal şi carosabil la parcelă”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.360/2013, privind aprobarea 
documentatiei “P.UD – Zona  Pacea, fn (intravilanul  municipiului Botoşani, la limita cu 
teritoriul administrativ al comunei Curteşti) şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
terenului în suprafaţă de   1300,00 mp.  in vederea realizarii obiectivului “construire 
parcare, cabină poartă şi împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenț i (19), 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 361/2013, privind aprobarea  
suportării din bugetul local a unor cheltuieli în sumă de  maxim 5000 lei realizate cu prilejul 
desfăşurării proiectului  „Colocviu Comemorativ - Nicolae Iorga”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenț i (19).   
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 362/2013, privind rectificarea  
bugetului local al municipiului pentru anul 2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenț i (19). 
 



 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 363/2013, privind iniţierea 
procedurilor pentru accesarea unui împrumut intern necesar cofinanţării Proiectului „Parcul 
Regional de Agrement Turistic şi Sportiv  - CORNIŞA Botoşani”, cu 18 voturi pentru ș i o 
abț inere (d-nul consilier Țurcanu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 364/2013, privind stabilirea 
modului de utilizare a unor freze de deszăpezire proprietatea municipiului Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 365/2013, privind măsuri de 
revigorare a Centrului Istoric în contextul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă 2013 – 2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 366/2013, privind 
completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenț i (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 367/2013,  privind stabilirea 

modului de gestionare a unui teren transmis in administrarea Cubului Sportiv Botosani, cu 
15 voturi pentru ș i 4 abț ineri (d-nii consilieri Cristescu, Ghiorghiț ă, Luca ș i Țurcanu). 
 

A fost respins proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuinț e de necesitate 
în str.1 Decembrie nr.42 Botoș ani, cu 12 voturi pentru, o abț inere (d-nul consilier Pleș ca) 
ș i 6 voturi împotrivă (d-nii consilieri Tincu, Andrei, Bosovici, Petruș că ș i d-nele consilier 
Nica ș i Simion), fiind un proiect de patrimoniu. 

 
A fost amânat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Marius Cristescu, prin pierderea calităț ii de membru al partidului 
pe a cărui listă a fost ales, cu 12 voturi pentru ș i 7 voturi împotrivă (d-nii consilieri Tincu, 
Andrei, Bosovici, Petruș că, Ursuleanu ș i d-nele consilier Nica ș i Simion).  

 
Având în vedere că acest proiect a fost amânat prin vot, următoarele proiecte se 

amână ca atare, respectiv: 
 
Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Brumă 

Mihai – Cristinel. 
 
Proiect de hotărâre privind unele  modificări in desemnarea  reprezentanţilor 

municipiului Botoşani în Consiliul de administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”. 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate a 

Consiliului Local nr. 5 - comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. 

  
La propunerile iniț iatorilor de proiecte, respectiv d-na consilier Lupaș cu Cătălina ș i  

d-nul Primar Ovidiu Portariuc au fost amânate următoarele proiecte: 
  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru achiziț ia unui imobil: 
construcț ie ș i teren situate în Centrul Istoric al municipiului Botoș ani. 



 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaț ie public a păș unilor 
proprietatea municipiului Botoș ani. 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaț ie publică a unor 
amplasamente din zona Parcului Mihai Eminescu. 
 
 La propunerea d-nului consilier Ghiorghiț ă au fost amânate următoarele proiecte de 
hotărâre: 
 
 Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închirierea unor spaț ii din 
incinta puntelor termice, cu 11 voturi pentru ș i 8 voturi împotrivă (d-nii consilieri Tincu, 
Andrei, Bosovici, Petruș că, Oniș a, Ursuleanu ș i d-nele consilier Nica ș i Simion). 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune, cu 
11 voturi pentru ș i 8 voturi împotrivă (d-nii consilieri Tincu, Andrei, Bosovici, Petruș că, 
Oniș a, Ursuleanu ș i d-nele consilier Nica ș i Simion). 
 
 Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaț iu cu destinaț ia de sediu de 
partid către UNPR – Botoș ani, cu 10 voturi pentru, o abț inere (d/nul consilier Iavorenciuc) 
ș i 8 voturi împotrivă (d-nii consilieri Tincu, Andrei, Bosovici, Petruș că, Oniș a, Ursuleanu 
ș i  
d-nele consilier Nica ș i Simion). 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1122,,1199..  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  
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