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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani 

din data de 26 mai 2021  

 

Participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție. 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 158/26 mai 2021 privind 

rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2021, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 159/26 mai 2021 privind aprobarea 

contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare  la data de 31.12.2020, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 160/26 mai 2021 privind aprobarea 

alocării sumei de 5.000 lei în vederea achiziționării unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului 

Laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2019, Ovidiu 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 161/26 mai 2021 privind aprobarea 

alocării sumei de 5.000 lei (sumă netă) ca valoare a Premiului Național de Istorie ”Nicolae Iorga” , 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 162/26 mai 2021 privind stabilirea 

unor măsuri privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea 

Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 163/26 mai 2021 privind 

modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prin concesiune – județul Botoșani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier 

Raluca Ștefania Curelariu).   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 164/26 mai 2021 privind 

mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna 

consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 165/26 mai 2021 pentru modificarea 

HCL nr. 317 din 6 noiembrie 2020  privind  organizarea comisiilor de validare a procedurilor de vot 

secret, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul 

votării domnul consilier Constantin Liviu Toma. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 166/26 mai 2021 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 61 din 29 martie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum şi a statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 167/26 mai 2021 privind aprobarea 

organigramei si statului de funcții ale DSPSA. Botoșani, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 168/26 mai 2021 privind aprobarea 

listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri  Botoşani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.169/26 mai 2021 privind aprobarea 

contractării unui audit extern având ca obiect procedura de vânzare a locuințelor proprietate a 

municipiului Botoșani, administrate de S.C. Locativa SA Botoșani, cu 14 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei) și 7 abțineri 

(doamna consilier Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin 

Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 170/26 mai 2021 privind 

prelungirea unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 171/26 mai 2021 privind 

completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 172/26 mai 2021 privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții - “Locuințe sociale Aleea 

Constantin Iordăchescu – cartier ANL Cișmea“- municipiul Botoșani, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 173/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Vâlcele nr. 33, CF/NC 67572” în vederea realizării 

obiectivului „construire locuință P+M”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 174/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. I.C. Brătianu nr. 179E, CF/NC 66878“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuință P+1E, garaj și împrejmuire teren” , cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier 

Călin George Bosovici. 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 175/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Tulbureni nr. 28, CF/NC 67520“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuință P+M și împrejmuire teren”, cu 21 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul 

consilier Călin George Bosovici. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 176/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Peco nr.20, CF/NC 65760“ în vederea realizării 

obiectivului “construire locuință P+M”, cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen 

Cristian Țurcanu) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin George Bosovici. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 177/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. I.C. Brătianu nr.153F, CF/NC 68145“ în vederea 

realizării obiectivului “construire locuință P și împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Călin 

George Bosovici. 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 178/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Șoseaua Iașului nr. 27, CF/NC 59088” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință de serviciu cu birouri”, cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 179/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Poștei Veche nr. 9A, CF/NC 67169” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M ” , cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 180/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Constantin Dracsini nr. 18A, CF/NC 59083” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, magazie, foișor și împrejmuire teren” , cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 181/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici nr. 46C, CF/NC 61185” în 

vederea realizării obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, garaj și împrejmuire 

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

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 182/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor nr. 58, CF/NC 67505” în vederea 

realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” , cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 183/26 mai 2021 privind aprobarea 

documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Calea Națională, nr.1A, municipiul 

Botoșani, CAD/CF 61407“ în vederea realizării obiectivului “construire service auto”, cu 22 de 

voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 184/26 mai 2021 privind aprobarea  

prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului local de Urbanism al 

municipiului Botoșani, până la aprobarea noii documentații de urbanism, cu 22 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Cătălin Boboc). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 185/26 mai 2021 privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Asociației ”ADI AQUA Botoșani” pentru aprobarea modificării prețului și a tarifului la 

serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare a 

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier 

Raluca Ștefania Curelariu) și 2 abțineri (doamna consilier Raluca Răileanu și domnul consilier 

Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 186/26 mai 2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Locativa S.A. Botoșani, cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 187/26 mai 2021 privind 

repartizarea unui spaţiu către Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Botoșani, cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 188/26 mai 2021 privind 

repartizarea spațiului din str. Săvenilor nr. 4 pentru realizarea Centrului de conferințe multimedia 

“Mihai Eminescu” din cadrul proiectului „Eminescu – o cultură, o rută în zona transfrontalieră 

Botoșani – Bălți”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 189/26 mai 2021 privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 

a municipiului Botoṣani, situat în Calea Naṭională nr. 19, cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (23). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 190/26 mai 2021 privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată 

a municipiului Botoṣani, situat în Bulevardul Mihai Eminescu nr. 15A, cu 22 de voturi pentru și 1 

vot împotrivă (domnul consilier Marius Petru Rogojinschi). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 191/26 mai 2021 privind aprobarea 

preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe ANL, cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri 

Cătălin Boboc și Daniel Botezatu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 192/26 mai 2021 privind 

împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

Modern Calor S.A.  în vederea numirii administratorilor provizorii și declanșarea procedurii de 

selecție a noilor administratori, cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina 

Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, 
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Daniel Botezatu și Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (doamna consilier Monica Răileanu și 

domnii consilieri Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 193/26 mai 2021 privind aprobarea 

preluării Cinematografului Unirea (constructie ṣi teren) din domeniul privat al statului si 

administrarea R.A.D.E.F. <<România-Film>> în domeniul public al Municipiului Botoṣani ṣi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, cu 22 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

 

Şedinţa se încheie la ora 14,07. 

 

 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, 

                  Andrei Amos               Ioan Apostu  

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

          Alina Ecaterina Manolache 


