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Participă 18 consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri locali: Diaconu Silvia 
Carmen, Flutur Cătălin Mugurel, Macovei Ada Alexandrina, Taielup Petru și Vicol Daniela. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 202/13 mai 2022 privind aprobarea 

proiectului “Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului 
Botoșani - orasul Bucecea – comuna Mihai Eminescu - prin achiziția de autobuze ecologice”, a 
cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de parteneriat aferent, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (17). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 203/13 mai 2022 privind aprobarea 

proiectului “Rețea de stații inteligente și modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane 
Funcționale a Municipiului Botoșani – orasul Bucecea - comuna Mihai Eminescu”, a cheltuielilor 
legate de acest proiect si a acordului de parteneriat aferent, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (17). 

 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 204/13 mai 2022 privind aprobarea 

proiectului “Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la 
nivelul Municipiului Botoșani” si a cheltuielilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (17). 
 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 205/13 mai 2022 privind aprobarea 
proiectului “Locuinte pentru tineri care provin  din grupuri/comunitati vulnerabile la nivelul 
Municipiului Botosani” si a cheltuileilor legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (17 
 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 206/13 mai 2022 privind aprobarea 
proiectului  privind “Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în Municipiul Botoșani” si a cheltuielilor 
legate de acest proiect, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 207/13 mai 2022 privind aprobarea 
predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții „Proiect pilot - Construire Sală de educație fizică școlară la Școala 
Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al. Pacea, nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
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Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 208/13 mai 2022 privind aprobarea 

predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții „Proiect pilot - Construire Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă 
Ștefan Luchian, B-dul Mihai Eminescu, Nr. 69, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
 

Şedinţa se încheie la ora 11,30. 
 
 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, 
          Dana Lăzăruc                                         Ioan Apostu  
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