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Şedinţei extraordinare din 08 iulie 2015 

a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

 

Participă 15 de consilieri în funcţie, fiind învoite doamnele consilier Lidia Bucşinescu, 

Cătălina Camelia Lupaşcu, Tereza Nica şi Aura Simion şi domnii consilieri Eugen Sorin Apostoliu, 

Cosmin Ionuţ Andrei, Gheorghe Gabriel Murariu şi Florin Ioan Ghiorghiţă. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 193/2015 privind transmiterea în 

folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 18.564 mp., 

situat în municipiul Botoşani, Şoseaua Iaşului f.n., pentru construirea de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 194/2015 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 52 din 31 martie 2015 privind aprobarea 

contribuţiei municipiului în vederea executării obiectivului de investiţie „Spital municipal de boli 

cronice şi îngrijiri paliative în municipiul Botoşani”,  cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 

/(15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 195/2015 privind completarea listei 

bunurilor concesionate S.C. URBAN SERV S.A., în calitate de operator al Serviciului public de 

administrare a pieţelor şi târgului (obor) din municipiului Botoşani, cu bunurile rezultate din 

lucrările de reabilitare şi modernizare a Pieţei Viilor realizate din fonduri ale bugetului local, fonduri 

ale operatorului şi prin proiectul „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele 

transfrontaliere în domeniul agriculturii” (căi de acces, platou acoperit modernizat, hală 

agroalimentară, hală de lactate), precum şi aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în Piaţa Viilor ca 

urmare a lucrărilor de modernizare, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 196/2015 pentru rectificarea 

bugetului S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoşani pe anul 2015, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere 

(domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 197/2015 pentru aprobarea utilizării 

sumei de 120.000 lei din fondul de închidere constituit pentru primul spaţiu temporar de depozitare a 



Minută şedinţă extraordinară Consiliu Local  

Botoşani din data de 08.07.2015 

 

2 

deşeurilor municipale în vederea relocării a 35.000 m.c. deşeuri pe depozitul închis din municipiul 

Botoşani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 198/2015 privind aprobarea 

contractării unui împrumut, în conformitate cu prevederile OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative precum şi alte măsuri, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

(domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 199/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Reabilitare instalaţii sanitare – 

distribuţie apă rece/caldă şi alimentare hidranţi interiori Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani”,  cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 200/2015 privind aprobarea 

contractelor de asociere şi comodat dintre S.C. E.ON Distribuţie România SA şi Consiliul Local al 

Municipiului Botoşani în vederea racordării străzilor Oituz şi Împărat Traian la sistemul de 

distribuţie a gazelor naturale, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (15). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 201/2015 de lămurire a prevederilor 

HCL nr.54 din 31 martie 2015 privind aprobarea înlesnirilor la plată sub forma  scutirilor sau 

reducerilor de la  plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, 

redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către persoanele fizice  care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoșani, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (domnul 

consilier Corneliu Daniel Furtună). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 202/2015 privind aprobarea 

contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.627.856 lei, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi alte măsuri, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Corneliu 

Daniel Furtună) şi 1 abţinere (doamna consilier Elena Lazarec). 

 Şedinţa se închide la orele 09,31. 

 

 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,,  

                    GGhheeoorrgghhee  FFlloorreennttiinn  UUrrssuulleeaannuu              IIooaann  AAppoossttuu  

 

Redactat şi dactilografiat, 

Alina Ecaterina Manolache  


