
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 18 septembrie 2020 

 

 Prin dispoziția nr. 837 din 10.09.2020, modificată prin dispoziția nr. 846 din 15.09.2020, 

Primarul Municipiului Botoşani a convocat Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de  18 

septembrie 2020, ora 10.00, în sala de şedinţe ”Mihai Eminescu” a Primăriei Botoșani. În 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, 

ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință. 

 

 Dispoziţiile nr. 837 din 10.09.2020 și 846 din 15.09.2020 sunt anexate la dosarul şedinţei.   

 

 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul 

„Monitorul de Botoșani” şi pe site-ul propriu. 

 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 

consilierilor. 

 

 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 

lucrărilor şedinţei. 

  

 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoşani  

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Botoșani din 

data  de 27.08.2020 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind implementarea modelului de ”Incubator de afaceri” în 

Parcul Industrial Botoșani 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului – 

pilot de acordare a unui supliment alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru 

semestrul I al anului școlar 2020 - 2021 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2020  al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani 

7. Proiect de hotărâre privind preluarea de către UAT Municipiul Botoșani a spațiilor de 

stocare temporară a deșeurilor din administrarea și gestionarea operatorului SC Urban Serv SA, 

precum și a bunurilor și sumelor constituite în fondul de închidere și modificarea listei bunurilor 

concesionate către S.C Urban Serv S.A.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate  pentru 

atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de 

măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile 

publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului pentru atribuirea 

serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, 

stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate finală în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului RESPONSE- integRatEd Solutions 

for Positive eNergy and reSilient CitieEs (Solutii integrate pentru energie pozitivă si orașe 

reziliente) si a acordului de parteneriat aferent 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii acordului de parteneriat dintre 

Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru copii  “Il Girotondo “ Botoşani, 

pentru anul școlar 2020 – 2021 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al 

Poliției Locale a municipiului Botoșani 

14. Proiect de hotărâre pentru  desemnarea  a  2 (doi) consilieri locali care vor face parte 

din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului  general al 

UAT municipiul Botoșani, pentru anul 2020. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune 

16.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul 

de Afaceri  Botoşani 
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17. Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunii de 

dezmembrare a unui imobil proprietate privată a municipiului  situate  în str. Tudor Vladimirescu 

18. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru ipotecarea unui imobil 

edificat pe teren concesionat în baza Contractului nr. 7 din 1995 

19. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului 

privat al municipiului 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. aferent – Str. 

Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, 

NC/CF 58954” – în vederea realizării obiectivului “Construire centru comercial (supermagazin), 

gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace 

de publicitate, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilități“ 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Primăverii nr. 22, CF/NC 67412” în vederea realizării obiectivului „extindere spațiu comercial 

cu terasă acoperită” 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Victoriei, nr.70, mun. Botosani, CAD/CF66807” în vederea realizării obiectivului - “construire 

locuință și împrejmuire teren” 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor HCL nr.127/04.05.2020 

privind documentația “Plan Urbanistic de Detaliu – Calea Națională nr.1, CF/NC 61579” în 

vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” 

24. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului Deleanu Constantin Dan  

înregistrată cu  nr. 460 din 01.09.2020. 

 

Se completează ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere a spațiului aflat în 

incinta ansamblului O1 - O3 din Calea Națională intersecție cu str. Ion Pillat 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

dezmembrare a unui imobil proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în str. I. C. 

Brătianu, f.n. 

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de 

modificare asuprafeței cadastrale a unei parcele de teren, imobil, proprietatea privatặ a 

municipiului Botoṣani, concesionată către Direcṭia Silvicặ Botoṣani 

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de 

dezmembrare a unor imobile proprietatea publică a municipiului Botoṣani str. Pacea, nr.112. 
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5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de administrare a unui teren proprietatea 

privată a UAT, situat în strada Pacea nr 118.  

6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru construirea la o distanṭặ de 

0,2 m de linia de hotar, a unei extinderi la o halặ existentặ, proprietatea S.C. Electro Alfa CM 

SRL 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL. 

8. Proiect de hotărâre privind susținerea unei structuri sportive (CSM Botoșani) prin 

acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

9. Proiect de hotărâre privind susținerea unei structuri sportive (FC Botoșani) prin 

acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier 

Vasile Chiru, având depusă cerere de învoire la mapa președintelui de ședință.  

 

Fiind supusă la vot învoirea domnului consilier Vasile Chiru, aceasta a fost aprobată 

cu.....  

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea acesteia, aceasta a fost 

aprobată cu 22 de voturi pentru – au votat verbal doamna consilier Daniela Vicol și domnul 

consilier Mihail Gabriel Tanasă, iar domnul consilier Marian Murariu nu a votat. 

 

Fiind ședință ordinară, se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, prezentarea interpelărilor 

consilierilor locali ai municipiului Botoșani. 

 

Domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei – prima interpelare pe care doresc să o adresez 

domnului Primar se referă la situația unităților de învățământ din municipiul Botoșani, care nu au 

fost dotate, așa cum ați spus, domnule Primar, nu au materialele necesare pentru începutul anului 

școlar. Dumneavoastră ați afirmat că școlile sunt pregătite, instituțiile de învățământ au toate 

fondurile necesare, dar, iată că abia astăzi aprobăm rectificarea de buget, deci banii vor ajunge 

săptămâna viitoare. Și, ca în alte situații, sunteți iarăși defazat, anul școlar a început, poate că nu 
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știți că anul școlar a început și părinții au plătit din banii proprii dotările de care au avut nevoi, au 

cumpărat inclusiv bănci la o școală din municipiul Botoșani.  

Unele sisteme online nu funcționează și nu se pot ține cursuri online, nemaivorbind de 

dezinfectanți, materiale sanitare pentru toalete și pentru păstrarea unei siguranțe în școlile 

botoșănene. Deci, ceea ce ați spus dumneavoastră a fost o minciună sfruntată, că școlile au bani, 

că le-ați dat dumneavoastră bani, abia astăzi aprobăm rectificarea de buget, în al treisprezecelea 

ceas, cum astăzi aprobăm și alocarea de fonduri pentru cele două cluburi sportive din Botoșani, 

care aveau nevoie de acești bani înaintea unor competiții importante pe care le-au obținut. Bine 

că v-ați făcut fotografii și ați vrut să beneficiați de imaginea acestor cluburi în campania 

electorală, dar, când v-au cerut sprijinul, nu ați fost alături de ei, și nu ați convocat o ședință 

extraordinară, așa cum v-am cerut încă din timp, pentru a asigura fondurile necesare în ceea ce 

privește începerea anului școlar.  

Este bine că ați dat curs solicitării pe care am făcut-o, chiar dacă este târziu, dar, ca de 

obicei, țin să remarc că sunteți deconectat de la problemele orașului și eu, personal, voi aproba 

acest proiect pe care l-ați propus astăzi, cu rectificarea de buget.  

 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur – de obicei nu răspundeam la astfel de lucruri, 

numai că doream să iau cuvântul. Stimați colegi, sigur este ultima ședință ordinară și, probabil, 

ultima ședință de consiliu. Eu vreau să vă felicit pentru activitatea desfășurată în cei patru ani și, 

în același timp, să vă mulțumesc, mai ales în anul 2020, când problemele au fost destul de 

delicate. 

Mă așteptam, nu la interpelare, credeam că vom discuta la buget despre începerea 

cursurilor în noul an școlar. Vreau să informez pe absolut toată lumea, noi am spus nu că am 

rezolvat problemele din școli, ci că există bani în școli, atât din finanțarea de bază, cât și din 

finanțarea complementară. Mai mult decât atât, în data de 9 septembrie, când nu erau stabilite 

scenariile pe diverse unități de învățământ, că e verde, galben sau – la Botoșani nu avem – roșu, 

am informat toți directorii de școli că vor primi, pe lângă banii pe care îi aveau, pentru că sunt 

economii importante și existau bani la fiecare centru financiar și la fiecare școală, și existau bani 

doar pentru faptul că nu s-au făcut cheltuieli, nu s-au făcut cheltuieli cu utilitățile din martie până 

acum, nu s-au mai organizat competiții, nu s-au mai organizat olimpiade școlare, deci sumele 

existau. 
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Ceea ce am făcut noi, am spus că fiecare centru bugetar va mai primi câte 50.000 lei, 

pentru că de asta am identificat școli, în completarea sumelor care existau. Singurul lucru pe care 

trebuia să îl primim de la școli era un cuantum al solicitărilor acestora. I-am înțeles și pe ei, la un 

moment dat, pentru că nu se stabiliseră scenariile, pentru că cei care intrau pe scenariul galben 

aveau nevoie de niște cheltuieli, iar cei care sunt pe scenariul verde, aveau nevoie de alte 

cheltuieli.  

Referitor la cluburile sportive, chiar în ședința trecută, dacă vă aduceți aminte, am alocat 

bani atât pentru Fotbal Club, cât și pentru Magnum, pentru cei cu handbalul. Alocările pe 

perioadă de stare de alertă se fac doar pentru cheltuielile care sunt perfect eligibile, cheltuieli 

materiale sau cheltuieli salariale.  

Cluburile ne-au cerut, prin adrese scrise de ei, fotbalul, o sumă de bani pe care le-am 

alocat-o în ședința trecută, și handbalul, o sumă de bani.  

 

Domnul consilier Mihai Ștefan – nu se aude. 

 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur – nu se aude pentru că avem un singur 

microfon. 

 

Doamna președinte de ședință Cătălina Camelia Lupașcu – aș vrea să fac și eu o 

interpelare și să îl invit pe domnul Cosmin Andrei în cea mai mare școală din județ, respectiv 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, unde va vedea un exemplu de bună practică. Domnule 

Cosmin Andrei, există dezinfectanți, există posibilitatea desfășurării orelor hibrid, așadar, vă rog 

frumos să nu generalizați, și, dacă aveți probleme punctuale, să le spuneți în ședință cu referire 

exactă la unitatea de învățământ care are probleme.  

 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur – cu o săptămână înainte de începerea 

școlilor, au fost distribuite 72 de mii de măști și 3600 de litri de dezinfectant la absolut toate 

școlile. Astea au fost cumpărate din fondurile primăriei special pentru a se începe școala așa cum 

trebuie, pentru a evita situația din partea celor de la școli, să primească bani de la părinți. Astea 

sunt niște lucruri absolut evidente, și, dacă vreți, mai putem să vorbim, câte termometre am dat în 

școli, câte role de prosop, cât săpun lichid cu recipient și atomizor. Avem o situație foarte bine 
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întocmită, și vă spunem că școlile au primit. Bineînțeles că nu putea să primească nu știu ce 

școală, nu dau numele acum, care ne-a cerut, o singură școală generală, 129 de mii de măști, ca 

să înțelegeți și dumneavoastră cam cum se lucrează, pentru că noi am făcut o solicitare, prin care 

am rugat să se trimită un total cu necesitățile.  

Există banii din finanțarea de bază și din finanțarea complementară, vă suplimentăm 

special cu 50.000 lei, și aici chiar am insistat, eventual, și pentru ce înseamnă analizele medicale, 

testele Covid pentru cadrele didactice, dar cei de la DSP ne-au spus foarte clar că lucrul acesta se 

poate face la o săptămână sau 10 zile de la începerea școlilor, pentru că atunci apare problema 

comunitară. 

Am făcut această completare, că o să rămânem cu impresia că nu s-a dat de la primărie, 

vă spun că s-a dat, și vă mulțumesc frumos. 

 

Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu 22 de voturi pentru – 

domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă a votat verbal, iar domnul consilier Marian Murariu nu a 

votat. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2020 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezint[ 

discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind implementarea modelului de 

”Incubator de afaceri” în Parcul Industrial Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezință discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Ioan Brânzei). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui supliment alimentar elevilor 

Liceului cu Program Sportiv pentru semestrul I al anului școlar 2020 – 2021 – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1și nr. 5, nu rpezintă discuții, și, fiind supus la vot, 

acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5, nu prezintă discuțuii, și, fiind supus la vot, 

acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Leonardo 

Oroșanu). 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind preluarea de către UAT 

Municipiul Botoșani a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor din administrarea și 

gestionarea operatorului SC Urban Serv SA, precum și a bunurilor și sumelor constituite în 

fondul de închidere și modificarea listei bunurilor concesionate către S.C Urban Serv S.A. – este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 

la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cosmin Ionuț 

Andrei). 

 

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Studiului de oportunitate  pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului 

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul 

și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 

sau îngheț – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 

consilier Marius Leonardo Oroșanu). 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru 

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius 

Leonardo Oroșanu). 

 

Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de 

prioritate finală în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă 
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discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22).   

 

 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

RESPONSE- integRatEd Solutions for Positive eNergy and reSilient CitieEs (Solutii integrate 

pentru energie pozitivă si orașe reziliente) si a acordului de parteneriat aferent – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 

vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii 

acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botoşani şi Asociaţia pentru 

copii “Il Girotondo“ Botoşani, pentru anul școlar 2020 – 2021 – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Botoșani – este avizat favorabil 

de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta 

este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cosmin Ionuț Andrei, Cătălin 

Boboc și Marian Murariu). 

 

Punctul 14  de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru  desemnarea  a  2 (doi) 

consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului  general al UAT municipiul Botoșani, pentru anul 2020 – este avizat 

favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat prin vot secret, cu 19 voturi pentru și 3 abțineri. 

 

 Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte 

de concesiune – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(22). 

 

Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  firmele 

ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operațiunii de dezmembrare a unui imobil proprietate privată a municipiului  

situate  în str. Tudor Vladimirescu – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 

și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Iulian Blaga). 

 

Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru ipotecarea unui imobil edificat pe teren concesionat în baza Contractului nr. 7 din 1995– 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marian 

Murariu) și 3 abțineri (doamna consilier Andreea Buiuc și domnii consilier Ioan Brânzei și 

Marius Leonardo Oroșanu). 

 

Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului 

bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

“P.U.Z. și R.L.U. aferent – Str. Independenței nr.4 – NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 

60186, NC/CF 60155, NC/CF 51860, NC/CF 58954” – în vederea realizării obiectivului 

“Construire centru comercial (supermagazin), gospodărie de apă, amenajare accese, parcare și 

alei carosabile și pietonale, amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire teren, organizare de 

șantier, branșamente utilități“– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu 

prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 10 voturi pentru și 11 abțineri 

(doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Gabriel Augustin Alecsandru, 

Andrei Amos, Iulian Blaga, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim, Ștefan 

Mihai, Paul Octav, Marius Leonardo Oroșanu și Eugen Cristian Țurcanu) – nu votează domnul 

consilier Mihai Tincu. 

 

Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Primăverii nr. 22, CF/NC 67412” în vederea realizării 

obiectivului „extindere spațiu comercial cu terasă acoperită” – este avizat favorabil de comisiile 

de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 

de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Ioan Brânzei și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 

“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Victoriei, nr.70, mun. Botosani, CAD/CF66807” în vederea 

realizării obiectivului - “construire locuință și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 

prevederilor HCL nr.127/04.05.2020 privind documentația “Plan Urbanistic de Detaliu – Calea 

Națională nr.1, CF/NC 61579” în vederea realizării obiectivului „construire spălătorie auto” – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 

la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de răspuns la plângerea prealabilă a domnului 

Deleanu Constantin Dan  înregistrată cu  nr. 460 din 01.09.2020 – nu prezintă discuții, și, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unui 

contract de închiriere a spațiului aflat în incinta ansamblului O1 - O3 din Calea Națională 

intersecție cu str. Ion Pillat – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, 

nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unui imobil proprietatea 

publică a municipiului Botoṣani, situat în str. I. C. Brătianu, f.n. – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de modificare asuprafeței cadastrale a unei 

parcele de teren, imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani, concesionată către 

Direcṭia Silvicặ Botoṣani  – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, 

nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi a consilierilor 

prezenți – nu votează doamna consilier Daniela Vicol. 

 

Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea 

publică a municipiului Botoṣani str. Pacea, nr. 112 – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 

20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Călin George Bosovici și Marian Murariu). 
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Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind unele măsuri de 

administrare a unui teren proprietatea privată a UAT, situat în strada Pacea nr. 118 – este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus 

la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Călin George 

Bosovici, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru construirea la o distanṭặ de 0,2 m de linia de hotar, a unei extinderi la 

o halặ existentặ, proprietatea S.C. Electro Alfa CM SRL – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 

voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Iulian Blaga, Ioan Brânzei și Eugen Cristian 

Țurcanu). 

 

Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 

1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru 

și 3 abțineri (domnii consilier Călin George Bosovici, Marian Murariu și Mihail Gabriel Tanasă) 

– nu participă la vot doamna consilieri Daniela Cristina Roșu. 

 

Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind susținerea unei 

structuri sportive (CSM Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. 

(2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu 

prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi și 2 abțineri (doamna 

consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind susținerea unei 

structuri sportive (FC Botoșani) prin acordarea unui sprijin financiar în condițiile art. 43 alin. 

(2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu 

prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri 

(doamna consilier Andreea Buiuc și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la HCL nr. 83/31.03.2020 privind Statul de Functii al Directiei Servicii Publice, Sport si 

Agrement – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii 

consilieri Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 11 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

lucrării de investiție „Reactualizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune 

pentru reducerea zgomotului la nivelul municipiului Botoşani” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, doamna 

preşedinte de şedinţă – consilier Cătălina Camelia Lupașcu – declară lucrările şedinţei ordinare 

închise. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR GENERAL, 

       Consilier,                          Ioan Apostu 

 Cătălina Camelia Lupașcu 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

       Alina Ecaterina Manolache 


