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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 31 mai 2012 

 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 801/25.05.2012, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2012, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 801/25.05.2012 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţul publicitar 
din „Monitorul de Botoşani" (adresă transmisă prin fax), precum si prin afişare la 
afişierul Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului 
Botoşani din data de 26 aprilie 2012 şi 05 mai 2012; 
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei 
Chirilă Nicolina, prin demisie; 
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Mihalache Valeriu;  
 4. Proiect de hotărâre pentru  modificarea componenţei comisiei de specialitate 
nr.2 a Consiliului Local al municipiului Botoşani; 
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
municipiului Botoşani” domnului profesor universitar dr. Andrei Pippidi;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii Premiului Naţional „Nicolae Iorga” 
pentru anul 2012;   
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Laureatus” Botoşani;  
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului local şi 
a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a 
bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a veniturilor şi 
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului creditelor interne pe anul 
2011; 
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 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei 
părţi ce revine municipiului Botoşani din construcţia - infrastructura blocurilor N1C şi 
N1D situată în municipiul Botoşani, Calea Naţională,nr.78; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi preţurilor locale ale energiei 
termice livrată utilizatorilor de către S.C. Modern Calor S.A. Botoşani; 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării ”Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani”; 
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii 
de locuit repartizate în regim de urgenţă; 
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii către organizaţii nonprofit 
în imobilul din str. Săvenilor nr.2-8 Botoşani; 
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către 
S.C. Urban Serv S.A. Botoşani; 
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului situat în Botoşani, str. 
Dimitrie Bolintineanu, nr.1 către Clubul Cultural Artistic „Libertatea „ Botoşani; 
 17. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Botoşani; 
 18. Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei locuinţelor realizate prin 
proiectul de reabilitare a Centrului Istoric al municipiului Botoşani şi aprobarea 
Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al municipiului 
Botoşani; 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii unor contracte de 
concesiune; 
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaţii 
din incinta Punctelor Termice; 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise 
în Incubatorul de Afaceri Botoşani; 
 22. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al municipiului Botoşani pentru luna iunie 2012; 
 23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Tulbureni 
nr.46A” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M,foişor şi modificare 
împrejmuire teren în zona accesului”; 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Aleea Sergiu 
Iacovlov nr.2” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P+M ,împrejmuire 
teren”; 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Pârâului 
nr.25“în vederea realizării obiectivului “locuinţă P+M şi anexă gospodărească”; 
 26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Doboşari 
nr.17B” în vederea realizării obiectivului “construire spaţiu comercial şi terasă estivală”; 
 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. Octav 
Onicescu nr.6, sc. C,ap.2“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 
terenului în suprafaţă de  34,20 mp. în vederea realizării obiectivului “extindere 
apartament la faţada  principală cu acces din exterior, extindere apartament la faţada 
posterioară fără acces din exterior şi schimbarea destinaţiei din spaţiu de locuit în sediu 
firmă”; 
 28. Diverse. 
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 Nota anexă cuprinde urmatoarele puncte: 
 1. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local  al municipiului 
Botoşani nr. 150 din 26 mai 2011 privind acordul Consiliului local al municipiului 
Botoşani pentru transferul managementului asistenţei medicale a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Botoşani de la Consiliul Local al municipiului Botoşani la Consiliul 
Judeţean Botoşani, precum şi pentru comasarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
Botoşani prin absorbţia acestuia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă  „ Mavromati” 
Botoşani;  
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu către S.C. Nova Apa Serv 
S.A. Botoşani; 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de utilizare a unui spaţiu 
administrat de Colegiul “Gh. Asachi” Botoşani; 
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate 
din credit bancar intern in valoare de 20.000.000 lei; 
 5. Proiect de hotărâre ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  documentaţiei tehnice şi a iinnddiiccaattoorriilloorr  
tehnico-economici pentru obiectivul ddee  iinnvveessttiiţţiiii:: „Reabilitare Şcoala nr. 4 - Amenajare 
spaţii pentru mutare Grădiniţa 3 şi relocare grupuri sanitare”; 
 6. Proiect de hotărâre ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  documentaţiei tehnice şi a iinnddiiccaattoorriilloorr  
tehnico-economici pentru obiectivul ddee  iinnvveessttiiţţiiii:: „ Deviere canalizare menajeră zona 
Casa Cărţii ”; 
 7. Raportul Primarului privind starea economic - socială şi de mediu a 
municipiului şi activitatea desfăşurată în perioada 2008 – 2012. 
 
 
 La lucrarile şedintei participă un număr de 22 consilieri lipsind d-nul consilier 
Portariuc Ovidiu Iulian, având depusă cerere de învoire la mapa preşedintelui de 
şedinţă.  
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
  

D-ra consilier Bălăucă – preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi din proiect 
şi nota anexă, supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (22). 

 
Intervine d-nul Ghiorghiţă care propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 

de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Botoşani cu sediul în Piaţa 
Revoluţiei nr. 1 şi Palatul Copiilor Botoşani, persoană juridică cu sediul în Botoşani, str. 
M. Kogălniceanu nr. 27 – 31, judeţul Botoşani, în vederea finanţării şi realizării în comun 
a Proiectului „Cupa Municipiului Botoşani la Şah”. 

 
Se supune la vot suplimentării ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
La dispoziţia domnilor consilieri s-au pus procesele – verbale ale şedinţelor 

Consiliului Local din 26 aprilie 2012 şi 05 mai 2012, fiind rugaţi domnii consilieri, să 
prezinte în scris eventualele obiecţii  la consemnările din procesele – verbale 
susmenţionate, motivat de faptul că acestea sunt deosebit de lungi şi necesită timp 
important pentru prezentare.  
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 Este dat cuvântul domnului Primar Flutur pentru prezentarea Raportului privind 
starea economico – socială şi de mediu a municipiului şi activitatea desfăşurată în 
perioada 2008 – 2012.  
 
 Ia cuvântul d-nul primar Flutur care arată că a colaborat bine cu actualul Consiliu 
Local, consilierii au susţinut toate proiectele de investiţii la nivel de municipiu. Se 
declară mulţumit de modul de colaborare pe parcursul întregului mandat, aduce 
mulţumiri pentru sprijin şi ajutor. Botoşănenii au înţeles că banii pe care-i plătesc prin  
impozite şi taxe sunt bine administraţi. Cât priveşte starea economică şi socială a 
municipiului Botoşani materialul prezintă date corecte, reale, concrete. Demn de 
remarcat este faptul că bugetul municipiului Botoşani a crescut în mod constant. 
Bugetul pe anul 2011 a fost cheltuit corect. La partea de cheltuieli, chiar dacă investiţiile 
au fost mult mai mari, pe primul loc au rămas cheltuielile legate de învăţământ, urmând 
partea de energie termică şi sistemul de termoficare, dezvoltarea serviciilor publice şi 
locuinţe. În toată această perioadă s-a reuşit alocarea de mai mulţi bani pentru investiţii. 
Anul 2011 a fost un an de graţie care a adunat mai mulţi bani pentru investiţii în 
municipiul Botoşani decât în ultimii trei ani la un loc. În perioada anilor 2008 – 2011 s-au 
alocat mult mai mulţi bani decât s-a alocat pentru investiţii până în anul 2008.  
 Cel mai important a fost faptul că am avut posibilitatea să accesăm fonduri 
europene, sume nerambursabile pentru dezvoltarea municipiului Botoşani. În toată 
acestă perioadă s-au creat noi locuri de muncă, atât în perioada de implementare cât şi 
în faza operaţională. Investiţiile în Botoşani s-au făcut în baza unei strategii de 
dezvoltare aprobată de Consiliul Local pentru perioada 2008 – 2015 şi reactualizată 
până în anul 2020. Important este că tot ce am gândit până în anul 2007 înainte de 
intrarea în Uniunea Europeană s-a reuşit a se realiza. Toate poziţiile din portofoliul 
propus sunt realizate, ceea ce a condus la o realizare majoră pentru noi. Reabilitarea 
Centrului Istoric a constat în proiectele obţinute cu finanţare de la Uniunea Europeană. 
S-au obţinut finanţări şi pentru îngrijire bătrâni, modernizarea integrată a Spitalului Sf. 
Gheorghe, reabilitarea unui număr de 13 km de carosabil pentru trafic greu pe teritoriul 
municipiului Botoşani. Planul integrat de dezvoltare urbană este de asemenea un 
proiect foarte important care cuprinde 5 proiecte importante şi o zonă de intervenţie 
bine stabilită în Consiliul Local care cuprinde mare parte din oraş şi în principal zonele 
care erau defavorizate. Mai avem proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor, 
aleilor, precum şi a iluminatului arhitectural. Ne-am orientat şi la amenajarea unui centru 
social pentru îngrijirea copiilor, într-o clădire care a fost reabilitată şi consolidată. Face 
vorbire şi despre proiectul privind siguranţa şi prevenirea criminalităţii în zona de 
acţiune a municipiului Botoşani. Aminteşte şi de proiectul Parcului Cornişa care este 
realizabil şi de real folos pentru municipiul nostru.  
 Se referă şi la proiectele mai mici cum ar fi cel de turism cu o valoare de 140 mii 
euro. Aduce vorbire şi de restaurarea Teatrului Mihai Eminescu. S-au mai întocmit 
proiecte de reabilitare centre de sănătate în spitalele din Botoşani, proiectul privind 
sistemul integrat în sănătate.  
 Cât privesc proiectele la care am participat în calitate de parteneri face referire la 
un proiect care a avut grup ţintă persoanele neocupate din municipiu, parteneri în 
programul ISPA – reabilitare reţele de distribuţie apă şi canalizare în municipiu.  
 În perioada imediat următoare în municipiul Botoşani vor intra 2,5 milioane euro 
pentru închiderea gropii de gunoi şi pentru amenajarea a peste 150 de platforme de 
gunoi pentru colectare deşeuri, se vor achiziţiona şi tomberoane noi.  
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 În afară de fonduri  europene am avut şi  bugetul propriu,  dacă  doar pe el l-am fi 
folosit nu am fi reuşit să realizăm multe lucruri. Pe lângă bugetul propriu au existat şi 
programe guvernamentale. Au fost şi programe pentru locuinţe noi şi reabilitări de 
locuinţe. De asemenea, au fost străzi şi trotuare reabilitate şi modernizate din bugetul 
local. În anul 2011 s-a reuşit reabilitarea a 15,3 km cu bani de la bugetul local. Tot în 
anul 2011 s-a turnat peste 25 km de covor asfaltic şi s-au creat 3.000 locuri noi de 
parcare.  
 Face vorbire şi despre extinderea conductelor de gaze naturale, utilităţi în Cartier 
Cişmea, lucrări amenajare Hala de Carne conform normelor europene, investiţii făcute 
prin programul de termoficare pentru căldură şi confort, investiţii la tramvaie, extindere 
iluminat public, lucrări de construcţie la Sala Polivalentă. 
 Toate compartimentele din Primărie au lucrat conştiincios, s-au implicat în 
realizarea proiectelor şi programelor, respectând legea şi sarcinile de serviciu. Face 
referire în mod special la Serviciul Urbanism, numărul mare de certificate de urbanism 
şi autorizaţii de construcţie care au fost eliberate.  
 În ultima perioadă municipiul Botoşani a devenit atractiv şi pentru alţii, s-au făcut 
şi investiţii în domeniul privat.  
 În anul 2008 peste 50 % din bugetul local se ducea pentru susţinerea sistemului 
de învăţământ, în anul 2011 s-a micşorat până la aproximativ 30 %. În măsura banilor 
de care am dispus s-a încercat rezolvarea problemelor din învăţământ.  
 Cât priveşte cultura, Primăria Botoşani este singura din România care 
subvenţionează şi susţine trei instituţii de cultură. Se bucură şi se mândreşte că bugetul 
municipiului a putut să acopere această subvenţie.  
 Nu au fost uitate nici cultele religioase faţă de care s-a contribuit cu sume 
considerabile de bani. 
 Din anul 2010 au fost preluate de către bugetul local şi două spitale la care s-a 
reuşit a se introduce programe europene pentru modernizarea lor. Managerii acestor 
instituţii au administrat bine activitatea, nu au înregistrat datorii sau pierderi.  
 O altă provocare a fost înfiinţarea Poliţiei Locale, lucru benefic pentru municipiul 
nostru. De la implicarea Poliţiei Locale s-au dublat încasările din amenzi. Apreciază că, 
Legea nr. 155, privind înfiinţarea Poliţiei Locale a venit în sprijinul municipalităţii.  
 Serviciile de asistenţă socială au adus bani la Botoşani, s-au implicat în aducere 
de fonduri europene. S-au făcut corect anchete sociale, a fost redus numărul 
beneficiarilor de la Cantina de Ajutor Social. Doreşte ca Primăria să nu mai fie privită ca 
o societate de binefacere şi să ofere servicii de asistenţă socială numai celor care 
merită şi au reală nevoie. 
 Şi la Creşa Municipală s-a înregistrat o activitate bună. În municipiul Botoşani se 
va mai înfiinţa încă o creşă municipală şi două noi grădiniţe.  
 Pe linie de tineret, sport şi agrement s-a încercat până la finalizarea Proiectului 
Cornişa, care se adresează în mod expres tinerilor şi copiilor, realizarea unei baze 
sportive de excepţie prin modernizarea Sălii Polivalente, modernizarea Stadionului 
Municipal, care au făcut ca sportul din Botoşani să renască, să aducem evenimente 
naţionale şi internaţionale la Botoşani. Pentru copiii mici s-au amenajat terenuri de 
joacă în diferite zone din oraş.  
 Se declară încântat de realizările în privinţa spaţiilor verzi. La momentul realizării 
inventarierii s-a constatat că municipiul Botoşani se înscrie în normele europene. S-au 
realizat programe pentru protecţia şi refacerea mediului, extindere parcuri.  



 6 

 Toate aceste realizări s-au efectuat cu număr minim de personal şi cu implicare 
maximă. Calitatea muncii din Primărie a crescut. Evidenţa Populaţiei se realizează cu 
număr mic de personal, salariaţii rezolvând la timp şi de calitate sarcinile de serviciu.  
 Iluminatul public nu mai reprezintă o problemă majoră, avem lucrări deosebite 
realizate la iluminat arhitectural, s-a intervenit în branşamente, s-au realizat multe 
extinderi, lucrări realizate din buget propriu.  
 În privinţa reabilitării transportului public local cu tramvaie s-au achiziţionat 
tramvaie, există o strategie de dezvoltare chiar şi pentru transport în noua zonă 
metropolitană. 
 Privind serviciul de salubrizare, apreciază ceea ce a realizat S.C. „Urban Serv” 
S.A. la nivel de municipiu. 
 Aduce mulţumiri Consiliului Local pentru activitatea depusă, sprijin şi ajutor.  
 
 
 Se supune la vot învoirea d-nului consilier Portariuc Ovidiu Iulian de la şedinţa de 
astăzi şi se obţine următorul rezultat: 

- 15 voturi pentru 
-   4 voturi împotrivă 
-   1 abţinere. 

 
 
 Fiind şedinţă ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru adresare de 
interpelări. 
 
 D-nul consilier Egner – referitor la raportul prezentat de către domnul Primar 
Flutur la sfârşit de mandat, este un raport de bilanţ demn de apreciat. Un câştig pentru 
administraţia publică locală este fapul că există o continuitate în realizarea proiectelor 
majore pentru municipiul Botoşani. Marele avantaj în privinţa acestor realizări este 
performanţa administraţiei publice locale, având în vedere faptul că oraşul este mic cu 
potenţial scăzut din punct de vedere financiar, comparativ cu alte oraşe din ţară. De 
remarcat sunt: construirea locuinţelor ANL, realizarea Sălii Polivalente, reabilitarea 
Centrului Istoric. Au fost şi proiecte continuate din mandatele anterioare, cum ar fi 
locuinţele ANL, Centrul Vechi.  
 Apreciază activitatea administraţiei locale ca fiind foarte bună, este rezultatul 
unei excelente colaborări între administraţia locală şi administraţia centrală.  
 Intenţia realizării proiectului Cornişa există încă din vremea când d-nul Cojocariu 
Ioan era primar al municipiului Botoşani. O asemenea continuitate poate fi benefică. 
Aceste realizări au fost concretizate prin proiecte, finanţări, împrumuturi.  
 Este bine ca anumite proiecte iniţiate să poată fi continuate. Se referă în special 
la realizarea buclei de tramvai. Trebuie iniţiat un proiect de hotărâre prin care să se 
aprobe contorizarea energiei termice la fiecare apartament în parte. 
 
 D-nul consilier Cîrlan – ridică problema semaforului din faţa magazinului 
Carrefour din str. Sucevei, funcţionarea lui dimineaţa până la ora 9,00 nu are sens 
întrucât parcarea din faţa magazinului este goală.  
 

D-nul consilier Vâzdoagă – se declară complet nemulţumit de răspunsul primit la 
interpelarea pe care a adresat-o în şedinţa ordinară anterioară cu privire la atestarea 
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administratorilor – contabili la asociaţiile de proprietari. Legea a fost adoptată în anul 
2007, atestarea a avut loc în anul 2008. Justificarea cum că a fost adoptată Legea nr. 
230 şi se impune o nouă atestare nu este valabilă. 

În anul 2008, prin hotărâre a Consiliului Local a fost înfiinţată o comisie care 
trebuia să ateste şi să verifice aceste atestate. Este membru al acestei comisii însă 
nimeni nu l-a anunţat că urmează a se organiza o nouă atestare a administratorilor – 
contabili.  

 
 

 Se trece la analiza punctului nr. 1 din proiectul ordinii de zi: 
 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al 
municipiului Botoşani din data de 26 aprilie 2012 şi 05 mai 2012. 
 
  Procesele - verbale se află în sală, fiecare consilier urmează a le studia până la 
sfârşitul şedinţei, eventualele obiecţiuni vor fi prezentate în scris, întrucât acestea sunt 
deosebit de lungi şi necesită timp important pentru studiu. 
 
 
 Punctul nr. 2: 
 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
doamnei Chirilă Nicolina, prin demisie. 
 
 Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea raportului de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate ale Consiliului Local avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind obţinut următorul 
rezultat: 

- 18 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Bărculeţ) 
-   1 abţinere (Timofti). 
(Lipseşte din sală d-nul Costin). 

 
 
 Punctul nr. 3: 
 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Mihalache Valeriu. 
 
  Se dă cuvântul comisiei de validare pentru prezentarea raportului. 
 
 Comisia validează mandatul de consilier local al domnului Mihalache Valeriu.   
 
 D-nul Mihalache – depune jurământul.  
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 D-nul primar Flutur – urează bun venit domnului Mihalache, mulţumeşte pentru 
sprijinul acordat executivului şi activitatea depusă în cadrul Consiliului Local de către 
doamna Chirilă şi îi urează succes. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot pe fiecare articol în parte. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este este obţinut aprobată cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (21). 
 
  
 Punctul nr. 4: 
 Proiect de hotărâre pentru  modificarea componenţei comisiei de 
specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Botoşani. 
 
 Se dă cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de avizare 
asupra proiectului de hotărâre supus spre aprobare. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 acordă aviz favorabil asupra acestui proiect de 
hotărâre.   
  
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot şi este este obţinut 
următorul rezultat: 

- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Mihalache). 

 
 
 Punctul nr. 5: 
 Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
municipiului Botoşani” domnului profesor universitar dr. Andrei Pippidi.  
 
 Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru a prezenta raportul de avizare 
asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local acordă aviz favorabil asupra 
acestui proiect de hotărâre.  
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

 Se pune în discuţie, punctul nr. 6: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii Premiului Naţional „Nicolae 

Iorga” pentru anul 2012. 
 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Comisiile de specialitate nr.  1, 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 

Punctul nr. 7: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare „Laureatus” 
Botoşani. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele de 
avizare asupra proiectului de hotărâre pus în discuţie. 
 
 Comisiile de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local acordă aviz favorabil 
asupra acestui proiect de hotărâre. 
 
 Este propus d-nul consilier Florin Simion Egner – membru în Consiliul de 
audministraţie. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Eram) 
-   3 abţineri (Bucşinescu, Egner, Timofti). 
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Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Eram) 
-   3 abţineri (Bucşinescu, Egner, Timofti). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 18 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Eram) 
-   3 abţineri (Bucşinescu, Egner, Timofti). 
 

 
Se pune în discuţie punctul nr. 8: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a bugetului 

local şi a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a 
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi a bugetului 
creditelor interne pe anul 2011. 

 
 Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv.  
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 
 
Art.3. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 

 
Art.5. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 

 
Art.6. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
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-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 
 
Art.7. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 

 
Art.8. – este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 20 voturi pentru 
-   2 abţineri (Vâzdoagă, Timofti). 
 

 
 Punctul nr. 9: 
 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al  municipiului  
Botoşani pentru anul 2012. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv, cu amendamentul depus la mapele consilierilor. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.5. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.6. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.7. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.8. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.9. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Punctul nr. 10: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei 
părţi ce revine municipiului Botoşani din construcţia - infrastructura blocurilor 
N1C şi N1D situată în municipiul Botoşani, Calea Naţională, nr. 78. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare.  

 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă cuvântul pentru formularea propunerilor. 
 
 D-nul Ghiorghiţă face următoarele propuneri: 

- pentru funcţia de preşedinte d-nul Primar Flutur 
- pentru restul de 4 membri – preşedinţii a patru comisii de specialitate din 

cadrul Consiliului Local. 
 

D-nul Eram – la formularea propunerilor să se aibă în vedere şi cuprinderea 
membrilor din toate partidele politice. 

 
Este propus d-nul Portariuc membru în comisie. 
 
D-nul Ghiorghiţă – d-nul Portariuc nu este prezent astăzi şi nu poate fi luată în 

calcul propunerea, din 8 şedinţe ale Consiliului Local la care ar fi trebuit să participe s-a 
învoit la 4. D-nul Portariuc este o persoană foarte ocupată, nu mai are timp să participe 
şi la şedinţele Consiliului Local, să reprezinte cetăţenii care au votat PSD (pe dumnealui 
sau alţi membri ai partidului), nemaivorbind de modul cum a devenit consilier local.  

 
D-nul Vâzdoagă – arată că d-nul Portariuc este membru în Consiliul Local cu 

respectarea legislaţiei în vigoare, printr-o procedură legală, democratică. 
 
Sunt făcute următoarele propuneri pentru membri în comisie: 
- d-na Bucşinescu Lidia 
- d-nul Eram Romulus 
- d-nul Luca Ovidiu 
- d-na Lazarec Elena. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv, cu propunerile formulate în timpul discuţiilor. 
 

Art.1. – se obţine următorul rezultat: 
- 16 voturi pentru 
-   4 voturi împotrivă (Eram, Cîrlan, Lupaşcu, Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Luca, Timofti). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 16 voturi pentru 
-   4 voturi împotrivă (Eram, Cîrlan, Lupaşcu, Vâzdoagă) 
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-   2 abţineri (Luca, Timofti). 
 

Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 16 voturi pentru 
-   4 voturi împotrivă (Eram, Cîrlan, Lupaşcu, Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Luca, Timofti). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 16 voturi pentru 
-   4 voturi împotrivă (Eram, Cîrlan, Lupaşcu, Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Luca, Timofti). 
 

 
Punctul nr. 11: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi preţurilor locale ale 
energiei termice livrată utilizatorilor de către S.C. “Modern Calor” S. A. Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Art.4. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 

 
Art.5. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Art.6. – se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 

 
Punctul nr. 12: 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării ”Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Botoşani”. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 13: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor 

spaţii de locuit repartizate în regim de urgenţă. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi se aprobă cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 



 15 

Punctul nr. 14: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii către organizaţii 

nonprofit în imobilul din str. Săvenilor nr. 2 - 8 Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

 
Punctul nr. 15: 
Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor concesionate către 

S.C. “Urban Serv” S.A. Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Punctul nr. 16: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului situat în Botoşani, str. 

Dimitrie Bolintineanu, nr.1 către Clubul Cultural Artistic „Libertatea „ Botoşani. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
D-nul consilier Vâzdoagă – este foarte bine că s-a rezolvat această problemă 

însă din informaţiile pe care le deţine spaţiul nu este conectat la energie electrică, nu 
are instalaţie de canalizare. Fiind spaţiu în administrarea S.C. „Locativa” S.A. va trebui 
să achite lunar o chirie iar acest club nu este societate comercială, nu deţine fonduri. 
Consideră că ar trebui găsită o soluţie de scutire de la plata chiriei având în vedere că 
nu încasează taxe, nu dispune de fonduri financiare, va fi greu să plătească chiria. 
Propune a trece spaţiul în proprietatea Primăriei şi a fi scutit de chirie. 

 
D-nul primar Flutur – asta ar însemna ca toate O.N.G.-urile şi asociaţiile să nu 

plătească chirie. Nu se poate întrucât că orice spaţiu se dă în folosinţă cu chirie sau 
redevenţă. Chiria va fi modică. Deocamdată, astăzi, atribuim spaţiul în folosinţă. S.C. 
„Locativa” S.A. va stabili o chirie care se practică asociaţiilor şi O.N.G.-urilor. 

 
D-nul consilier Egner – important este că s-a repartizat un spaţiu, chiria va fi 

modică. 
 
D-nul primar Flutur – poate depune un proiect că promovează imaginea 

municipiului Botoşani iar chiria este eligibilă.  
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 17: 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al municipiului Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
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Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 18: 
Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei locuinţelor realizate prin 

proiectul de reabilitare a Centrului Istoric al municipiului Botoşani şi aprobarea 
Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al 
municipiului Botoşani. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Cîrlan) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Cîrlan) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Cîrlan) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Cîrlan) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 
 
Punctul nr. 19: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii unor contracte de 

concesiune. 
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Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 20: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a unor 

spaţii din incinta Punctelor Termice. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 21: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi 

admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
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 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 22: 
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al municipiului Botoşani pentru luna iunie 2012. 
 
Este propus d-nul Butnariuc pentru a conduce şedinţa Consiliului Local din luna 

iunie 2012. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind aprobat cu 

unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 23: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Tulbureni 

nr.46A” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + M, foişor şi 
modificare împrejmuire teren în zona accesului”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 
 Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 24: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D., Aleea Sergiu 

Iacovlov nr. 2” în vederea realizării obiectivului “construire locuinţă P + M 
,împrejmuire teren”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 25: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Pârâului 

nr.25“în vederea realizării obiectivului “locuinţă P + M şi anexă gospodărească”. 
 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil.  
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 26: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei “P.U.D. – str. 

Doboşari nr.17B” în vederea realizării obiectivului “construire spaţiu comercial şi 
terasă estivală”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Punctul nr. 27: 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.D., str. Octav 

Onicescu nr. 6, sc. C, ap. 2“ şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a 
terenului în suprafaţă de  34,20 m.p., în vederea realizării obiectivului “extindere 
apartament la faţada  principală cu acces din exterior, extindere apartament la 
faţada posterioară fără acces din exterior şi schimbarea destinaţiei din spaţiu de 
locuit în sediu firmă”. 

 
Este dat cuvântul comisiei de specialitate pentru prezentarea raportului de 

avizare. 
 

Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
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Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 
Art.3. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 

 
Art.4. – este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 
Art.5. – se obţine următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 19 voturi pentru 
-   1 vot împotrivă (Vâzdoagă) 
-   2 abţineri (Bărculeţ, Timofti). 
 

 
 Se trece la analiza proiectelor de hotărâre cuprinse în nota anexă. 

Punctul nr. 1 din nota anexă: 
 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local  al 
municipiului Botoşani nr. 150 din 26 mai 2011 privind acordul Consiliului local al 
municipiului Botoşani pentru transferul managementului asistenţei medicale a 
Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani de la Consiliul Local al municipiului 
Botoşani la Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi pentru comasarea Spitalului 
de Pneumoftiziologie Botoşani prin absorbţia acestuia de către Spitalul Judeţean 
de Urgenţă  „ Mavromati” Botoşani. 
 

Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 
avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
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Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, fiind obţinut următorul 
rezultat: 

- 18 voturi pentru 
-   1 votîmpotrivă (Egner) 
-   3 abţineri (Lupaşcu, Vâzdoagă, Cîrlan).  

 
 

Se ia în discuţie punctul nr. 2 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu către S.C. Nova Apa 

Serv S.A. Botoşani. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, în 
forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-     1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-     1 abţinere (Vâzdoagă). 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-     1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
 
Punctul nr. 3 din nota anexă: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de utilizare a unui spaţiu 

administrat de Colegiul “Gh. Asachi” Botoşani. 
 
Se dă cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
 Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 
în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 

 
Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 

Punctul nr. 4: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Listei obiectivelor de investiţii 

finanţate din credit bancar intern in valoare de 20.000.000 lei. 
 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 
 Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil.  

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se obţine următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 

 
Art.2. – este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este obţinut următorul rezultat: 
- 21 voturi pentru 
-   1 abţinere (Vâzdoagă). 
-  
 
Punctul nr. 5: 
Proiect de hotărâre ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  documentaţiei tehnice şi a 

iinnddiiccaattoorriilloorr  tehnico-economici pentru obiectivul ddee  iinnvveessttiiţţiiii:: „Reabilitare Şcoala 
nr. 4 - Amenajare spaţii pentru mutare Grădiniţa 3 şi relocare grupuri sanitare”. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 
voturilor consilierilor prezenţi (22). 

 
 
Punctul nr. 6: 
Proiect de hotărâre pentru  aprobarea documentaţiei tehnice şi a 

iinnddiiccaattoorriilloorr  tehnico-economici pentru obiectivul ddee  iinnvveessttiiţţiiii:: „Deviere canalizare 
menajeră zona Casa Cărţii”. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
Se pune în discuţie proiectul de hotărâre propus pentru suplimentarea ordinii de 

zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Botoşani cu 

sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 şi Palatul Copiilor Botoşani, persoană juridică cu 
sediul în Botoşani, str. M. Kogălniceanu nr. 27 – 31, judeţul Botoşani, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Cupa Municipiului Botoşani la Şah”. 

 
Este dat cuvântul comisiilor de specialitate pentru prezentarea rapoartelor de 

avizare. 
 

Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local este favorabil. 
 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot, pe fiecare articol în parte, 

în forma prezentată de executiv. 
 

Art.1. – se supune la vot si se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor 
prezenţi (22). 
 

Art.2. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Art.3. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
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Art.4. – este aprobat cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
Art.5. – se aprobă cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu unanimitatea 

voturilor consilierilor prezenţi (22). 
 
 
 
Epuizându-se  materialele  din  ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, 

d-ra preşedinte de şedinţă – consilier Adriana Carmen Bălăucă, declară închise lucrările 
şedinţei de astăzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
    Consilier, Adriana Carmen Bălăucă                             SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
       Mocanu Niculina 
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