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MINUTA 

Şedinţei ordinare din 27 noiembrie 2014 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 20 de consilieri în funcţie, fiind învoiţi trei consilieri, respectiv doamnele consilier 

Lidia Bucşinescu şi Mihaela Huncă şi domnul consilier Eugen Sorin Apostoliu. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 329/2014 privind aprobarea 

numărului de burse acordate în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Botoşani,  pentru  

anul şcolar 2014 – 2015, din bugetul local al municipiului Botoşani, cu unanimitatea de voturi a 

consilierilor prezenţi (20). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 330/2014 privind rectificarea  

bugetului local al municipiului pentru anul 2014, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Eugen Cristian Ţurcanu) şi 1 abţinere (domnul consilier Paul Onişa). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 331/2014 privind aprobarea cererii 

de scutire la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului  Botoşani, pe anul 

2014, pentru o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Anexa nr. 7 la   H.C.L. nr. 

370/20.12.2013, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi în sală (17) –  au fost învoiţi 

doamna consilier Aura Simion şi domnul consilier Florin Ioan Ghiorghiţă şi lipseşte din sală la 

momentul votării domnul consilier Gheorghe Gabriel Murariu. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 332/2014 privind aprobarea 

Planului de măsuri pe anul 2015 privind Incluziunea socială a cetăţenilor români de etnie romă, 15 

voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Gheorghe Iavorenciuc) şi 2 abţineri (domnii 

consilier Corneliu Daniel Furtună şi Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 333/2014 privind acordarea unor 

drepturi poliţiştilor locali  din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Botoşani, conform prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  României nr. 65/2014, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 334/2014 privind numirea în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  din cadrul  Şcolii Postliceale FEG Education – 
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Filiala Botoşani a reprezentantului administraţiei publice locale, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri 

(domnii consilieri Mihai Cristinel Brumă şi Gheorghe Iavorenciuc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 335/2014 privind reorganizarea 

Comisiei de negociere a valorii bunurilor – parcometre, bunuri proprii aflate în proprietatea S.C. HI 

SPEED RECOVERY S.R.L. Botoşani, cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri (domnii consilieri Corneliu 

Daniel Furtună, Gheorghe Iavorenciuc şi Eugen Cristian Ţurcanu) – lipseşte din sală domnul 

consilier Ovidiu Daniel Luca. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 336/2014 privind completarea 

inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (17) – lipseşte din sală domnul consilier Ovidiu Daniel Luca. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 337/2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem antiincendiu Stadion 

municipal” din municipiul Botoşani, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu) – lipseşte din sală domnul conslier Ovidiu Daniel Luca. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 338/2014 privind prelungirea unor 

contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 339/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D.– str. Prunilor nr. 60“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P+M, garaj, magazie,  foişor, fântână şi împrejmuire teren“, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 340/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “P.U.D. – str. Calea Naţională şi str. Manoleşti Deal nr. 97bis“ în vederea realizării 

obiectivului “Extindere hală producţie“, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 341/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei de urbanism “P.U.D. – B-dul Mihai Eminescu nr. 16“ în vederea realizării 

obiectivului “construire locuinţă P+M“, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen 

Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 342/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.U.D. –  str. Bucovina nr. 55“ în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă 

P şi împrejmuire teren“, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 343/2014 pentru aprobarea 

documentaţiei “ P.U.Z. + R.L.U. – tarlaua nr. 30, p.c. 263 şi p.c. 265 – zona cimitir Eternitatea“ în 

vederea realizării obiectivului “introducere teren în intravilan şi extindere cimitir Eternitatea“, cu 17 

voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 344/2014 privind reorganizarea 

comisiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi activităţi conexe ce pot fi 

vândute conform Legii 236/ 2006, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Stelian Pleşca). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 345/2014 privind prelungirea 

contractelor unor spaţii cu destinaţia – cabinete medicale, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenţi (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 346/2014 privind aprobarea 

transmiterii terenului situat în municipiul Botoşani, str. Victoriei nr. 7, bl. E4 - E5, proprietatea 

privată a municipiului Botoşani, în folosinţă gratuită, a Filialei Botoşani a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (18). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 347/2014 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare sală de sport Şcoala 

gimnazială „Elena Rareş”, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Corneliu Daniel 

Furtună). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 348/2014 privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Consiliul administrativ al  Teatrului 

pentru Copii şi Tineret “Vasilache“ Botoşani, prin vot secret, cu 10 voturi pentru şi 8 voturi 

împotrivă. 

 

Au fost respinse următoarele proiecte de hotărâre:  

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit pentru spaţiul din 

Incubatorul de Afaceri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu 10 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună, Ovidiu Daniel Luca şi Eugen Cristian 

Ţurcanu) şi 5 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri 

Gheorghe Iavorenciuc, Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Stelian Pleşca). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui spaţiu cu destinaţia de birouri, aflat în 

proprietatea municipiului Botoşani, situat în str. Săvenilor nr. 2-8, et.1 camera 1, în folosinţă 

gratuită a Reprezentanţei Botoşani a Uniunii Scriitorilor din România, cu 14 voturi pentru, 1 

vot împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 3 abţineri (doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Marius Buliga şi Gheorghe Gabriel Murariu). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu, a vânzării unor terenuri aparţinând 

domeniului privat al municipiului, cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri 

Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Iavorenciuc) şi 1 abţinere (domnul consilier Stelian 

Pleşca) – lipseşte din sală domnul consilier Ovidiu Daniel Luca. 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea  unui teren amplasat în str. Marchian nr. 4A, către 

Asociaţia „Clubul Sportiv Sănătatea Botoşani”, cu 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

(domnii consilieri Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Iavorenciuc) şi 5 abţineri (doamna 

consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Radu Lebădă, Gheorghe Gabriel 

Murariu, Paul Onişa şi Stelian Pleşca). 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către „Asociaţia Partida Romilor – Pro 

Europa” a imobilului situat în str. 1 Decembrie nr. 14, cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

(domnii consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună şi Gheorghe Iavorenciuc) şi 

7 abţineri  (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Mihai Cristinel 

Brumă, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Eugen Cristian Ţurcanu şi Gheorghe Florentin 

Ursuleanu). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2014, al  S.C. Modern Calor S.A, cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier 

Eugen Cristian Ţurcanu) şi 7 abţineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii 

consilieri Cătălin Virgil Alexa, Corneliu Daniel Furtună, Gheorghe Iavorenciuc, Radu 

Lebădă, Gheorghe Gabriel Murariu şi Pleşca Stelian). 

  

 Şedinţa se închide la ora 13,13. 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului 

Botoşani şi pe site-ul propriu. 

  

  

  

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,    

  CCoonnssiilliieerr,,              SSEECCRREETTAARR,,  

                      TTeerreezzaa  NNiiccaa              IIooaann  AAppoossttuu  

  

  

  

  

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache 

  


