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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 17 iulie 2020  

 

Participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și 

domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, Ioan Brânzei, Vasile Chiru, Maricel Corneliu Maxim 

și Marian Murariu.  

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 195/17 iulie 2020 privind aprobarea 

Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind realizarea proiectului: “Eficientizare energetică și 

gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din 

Municipiul Botoșani”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 196/17 iulie 2020 privind 

exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției 

proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Eficientizare energetică și 

gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din 

Municipiul Botoșani” prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (17). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 197/17 iulie 2020 privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și 

Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților 

aferente proiectului „Servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată din Municipiul 

Botoșani” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru 

Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (17).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 198/17 iulie 2020 privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect 

implementarea în comun a activităților aferente proiectului „Înființarea și operaționalizarea Centrului 

Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru 

Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (17). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 199/17 iulie 2020 privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, 

Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect 

implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi 



 

depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de 

Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 200/17 iulie 2020 privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT 

Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în 

comun a activităților aferente proiectului „ICOPROF-BT- Informare, consiliere, orientare 

profesională – Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte 

POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru 

Viitor, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17). 

 

 Şedinţa se închide la ora 10,21. 

 

 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,    SECRETAR GENERAL, 

       Consilier,                  Ioan Apostu 

      Daniela Cristina Roșu             

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

 Alina Ecaterina Manolache                      


