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şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 11 mai 2021  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.  

 

În cadrul şedinţei a fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 149/11 mai 2021 pentru aprobarea 

cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

Botoşani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii 

eficienţei energetice-etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile), cu 22 de voturi pentru și 1 abținere 

(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 150/11 mai 2021 pentru aprobarea 

Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului 

de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice-etapa II” , cu 22 de voturi pentru 

și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 151/11 mai 2021 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea 

Procedurii finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes 

local, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 152/11 mai 2021 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

procedurii de finanțare a programelor sportive în condițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și  

sportului și Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 

programelor sportive, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 153/11 mai 2021 pentru 

transmiterea în administrarea D.S.P.S.A. Botoșani a obiectivului de investiții Stație Pompare ape 

uzate pentru Parcul de agrement turistic și sportiv Cornișa - Racord Canalizare, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 154/11 mai 2021 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 20 ianuarie 2021 privind aprobarea proceselor verbale de 

predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractelor  de delegare a gestiunii Serviciului 

public de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, respectiv a gestiunii 

Serviciului public de administrare a pieţelor ṣi târgului (obor) și aprobarea transmiterii acestora in 

administrarea Serviciului Public de  Administrare a Pieţelor, Oborului și Cimitirelor, 19 voturi și 3 

abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 155/11 mai 2021 pentru  

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
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Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 156/11 mai 2021 pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2020  privind numirea în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat a reprezentanţilor administraţiei 

publice locale, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 157/11 mai 2021 privind aprobarea 

folosinței gratuite a curţii și unor camere din  Grupul Școlar Petru Rareș Botoșani de către Casa de 

producție Papillon Film în vederea realizării unui film artistic, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri 

(doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Marian Murariu). 

 

A fost retras proiectul de hotărâre pentru aprobarea preluării Cinematografului Unirea 

(construcție și teren) din domeniul privat al statului și administrarea RADEF România Film în 

domeniul public al Municipiului Botoșani și administrarea Consiliului local al Municipiului 

Botoșani. 

 

A fost  respins proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu  9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca 

Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu) și 11 abțineri (doamnele consilier Ada Alexandrina 

Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 

Cătălin Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim, Marian Murariu, Eugen 

Cristian Țurcanu și Constantin Liviu Toma) – domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu nu a votat. 

 

Şedinţa se încheie la ora 12,32. 

  

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,  

   Consilier,          SECRETAR GENERAL, 

              Amos Andrei               Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 

 


