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Participă un număr de 22 de consilieri în funcţie, lipsind domnul consilier Apostoliu 
Eugen-Sorin, care a depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 6/2014, privind aprobarea 
bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu 19 voturi pentru si 3 abtineri (d-nii 
consilieri Cristescu, Iavorenciuc si Turcanu). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 7/2014, privind stabilirea 
cuantumului facilităţilor acordate elevilor din învăţământul obligatoriu, profesional, şi liceal 
acreditat/autorizat din municipiul Botoşani pentru transportul local în comun cu tramvaie şi 
autobuze, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 8/2014, privind aprobarea 
cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri şi  a impozitului pe teren, pe anul 2014, 
pentru persoanele ce  au în întreţinere un elev sau student care a obţinut premiul I, II sau III 
la faza naţională sau internaţională a unei olimpiade, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 9/2014, privind aprobarea 
cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului 
Botoşani, pe anul 2014, de către copii orfani de ambii părinţi, Muraru Crina-Elena şi Muraru 
Iuliana, din Botoşani, aleea Parcul Tineretului, nr.11,sc.B, ap.24, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 10/2014, privind aprobarea 
cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului 
Botoşani, pe anul 2014, pentru două persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
3 din Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 370/20.12.2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 11/2014, privind aprobarea 
cererilor de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pe anul 2014, 
pentru persoanele cu contract de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, care au depus cereri 
de scutire, cu 21 de voturi pentru si un vot împotrivă (d-nul consilier Ursuleanu). 
  



 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 12/2014, pentru aprobarea 
documentatiei  “P.UD. – str. George Cosbuc  nr. 8“ în vederea realizării obiectivului  
“construire locuintă parter“, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-na consilier Bucsinescu si 
d-nul consilier Turcanu). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 13/2014, pentru aprobarea 
modificărilor prevederilor H.C.L. nr. 236/29.08.2013 privind aprobarea documentatiei  
„P.U.D. – str. Moara de Foc nr. 18 A” în vederea realizării obiectivului  “construire locuintă 
D+P+M, garaj si împrejmuire teren“, cu 21 de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier 
Cristescu). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 14/2014, pentru aprobarea 
modificărilor prevederilor H.C.L. nr. 128/30.05.2013 privind aprobarea documentatiei 
P.U.D. – str. Humăriei nr. 20 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P + 1E“, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 15/2014, pentru aprobarea 
documentatiei “P.U.D. – str. Bucovina nr 64“ în vederea realizării obiectivului  “construire 
locuintă P + E si împrejmuire teren“, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-na consilier 
Bucsinescu si d-nul consilier Turcanu). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 16/2014, pentru aprobarea 
documentatie ”P.U.D. - str. Calea Nationala nr. 47 sc. B parter ap.1 şi aprobarea 
concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de  13,80 mp.“ în vederea 
realizării obiectivului “acces din exterior în vederea schimbării destinatiei din spatiu de 
locuit în cabinet medical“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 17/2014, pentru aprobarea 
documentatie “P.U.D. - str. Octav Onicescu nr. 50, sc A, p, ap 1“ şi aprobarea concesionării 
prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 8,28 mp. în vederea realizării 
obiectivului “amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu de 
locuit în salon cosmetic si amplasare firma luminoasa pe fatada”, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti (22). 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 18/2014, pentru aprobarea 
documentatie “P.U.D. – str. Stefanita Voda nr. 47“ în vederea realizării obiectivului 
“construire două locuinte D partial+ P + M“, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-na 
consilier Bucsinescu si d-nul consilier Turcanu). 
 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 19/2014, pentru aprobarea 
documentatie  “P.U.D.  - str. Săvenilor nr. 45 “ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuintă  D + P + M, sistematizarea terenului si împrejmuire teren“, cu 20 de voturi pentru si 
2 abtineri (d-na consilier Bucsinescu si d-nul consilier Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 20/2014, pentru aprobarea 
documentatie  “P.U.D. – str. Hatman Arbore  nr. 64“  în vederea realizării obiectivului   
“construire locuintă P + M si împrejmuire teren“, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-na 
consilier Bucsinescu si d-nul consilier Turcanu). 



 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 21/2014, pentru aprobarea 

documentatie “P.U.D. - str. Bucovina  nr. 55“ în vederea realizării obiectivului “construire 
două locuinte P + M si împrejmuire teren”, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-na consilier 
Bucsinescu si d-nul consilier Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 22/2014, pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul  -  „Reabilitare Piaţa Viilor şi amenajare 
standuri pentru expunere produse tradiţionale” in cadrul proiectului „Development of the 
agriculture sector through creation of an agricultural cross-border network”/Dezvoltarea 
sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere în domeniul agriculturii” MIS – 
ETC 1687, cu 21 de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 23/2014, privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea 
Generală a Asociaţilor A.D.I ”AQUA BOTOŞANI” pentru aprobarea cotizaţiei anuale, cu 21 
de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier Cristescu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 24/2014, privind acordarea 
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea 
Generală a Asociaţilor A.D.I ”ECO PROCES”  Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale, 
cu 21 de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier Cristescu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 25/2014, privind  aprobarea  
prelungirii unor contracte de concesiune, cu 21 de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier 
Iavorenciuc). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 26/2014, privind prelungirea 
contractelor de închiriere a unor spaţii din incinta Punctelor Termice, cu 21 de voturi pentru. 

 
Notă: Acest proiect de hotărâre, d-nul consilier Iavorenciuc Gheorghe nu a dorit să-l 

voteze. 
 
D-nul consilier Plesca Stelian a fost învoit, nefiind prezent la următoarele 7 proiecte 

de hotărâre de pe ordinea de zi. 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 27/2014, privind completarea 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenti (21). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 28/2014, privind repartizarea 
unor spaţii către Teatrul “Mihai Eminescu” Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti (21). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 29/2014, privind  modificarea 
anexei  conţinând bunurile  concesionate către  S.C.” Urban Serv ” S.A., cu 20 de voturi 
pentru si o abtinere (d-nul consilier Cristescu). 
 



Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 30/2014, privind aprobarea 
listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenti (21). 
 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 31/2014, privind stabilirea 
modului de administrare a unor spaţii din incinta obiectivului „Incubator de afaceri – sediu 
administrativ”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (21). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 32/2014, privind aprobarea 
închirierii a două săli de clasă şi a sălii de sport de la Şcoala Gimnazială nr.17 Botoşani, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (21). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 33/2014, privind aprobarea 
modului de închiriere a sălii de sport de la Scoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Botoşani, 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti (21). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 34/2014, privind aprobarea 
modului de închiriere a sălii de sport de la Scoala Gimnazială nr. 11 Botoşani, cu 20 de 
voturi pentru si 2 abtineri (d-nii consilieri Cristescu si Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 35/2014, privind numirea 
reprezentantului Consiliului Local al municipiului Botosani în Consiliul Etic al Spitalului de 
Recuperare  „Sf. Gheorghe”, cu 20 de voturi pentru si 2 abtineri (d-nii consilieri Ghiorghită 
si Luca). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 36/2014, privind aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice pentru litigiul ce face obiectul dosarului nr. 
7206/40/2010/a10 aflat pe rolul Curţii de apel Suceava (recurs), cu 19 voturi pentru si 3 
abtineri (d-nii consilieri Cristescu, Plesca si Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 37/2014, pentru modificarea 
HCL 266/ 31 octombrie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a proiectelor de 
acordare a finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes local şi a 
comisiei de rezolvare a contestaţiilor, cu 19 voturi pentru si 3 abtineri (d-nii consilieri Alexa, 
Buliga si Cristescu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 38/2014, pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.365 din 2013 privind măsuri de revigorare a Centrului Istoric în 
contextul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2013 – 2014, cu 21 de 
voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 39/2014, pentru ratificarea 
actului adiţional nr.4515 din 10 decembrie 2013, cu 17 voturi pentru si 5 abtineri (d-na 
consilier Bucsinescu si d-nii consilieri Buliga, Cristescu, Luca si Turcanu). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 40/2014, privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Botoşani  pentru lunile martie - 
aprilie 2014, cu 21 de voturi pentru si o abtinere (d-nul consilier Cristescu). 



La propunerea initiatorului de proiect, respectiv d-nul Primar Ovidiu Portariuc a fost 
retras următorul proiect: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2014,ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern  Calor 
S.A.  

 
Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Spirit Civic pentru Botoşani 

având ca membru fondator municipiul Botoşani, cu 10 voturi pentru si 12 împotrivă. 
 
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru  reorganizarea  Direcţiei Servicii 

Publice, Sport şi Agrement – Botoşani, cu 9 voturi pentru, 5 abtineri si 8 voturi împotrivă. 
 
Fiind un proiect de patrimoniu si din lipsă de cvorum a fost amânat proiectul de 

hotărâre privind repartizarea unor spaţii către Teatrul “Mihai Eminescu” Botoşani, cu 12 
voturi pentru si 9 abtineri.  

 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1155,,0088..  

  

  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..  

  

  

  

  

  

  

  

                    PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                    SSEECCRREETTAARR,,  

                      CCoonnssiilliieerr,,  DDrr..DDaanniieell  CCoorrnneelliiuu  FFuurrttuunnăă                                                          IIooaann  AAppoossttuu  
 
 
  


