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încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 12 decembrie 2014 

 

 

 Prin dispoziţia nr. 4472 din 10.12.2014, Primarul municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 12 decembrie 2014, orele 11
00

, în sala de 

şedinţe a Primăriei. 

 

 Dispoziţia nr. 4472 din 10.12.2014 este anexată la dosarul şedinţei.  

 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul propriu, 

precum şi la avizierul Primăriei. 

 

 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. Proiect  de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al municipiului  Botoşani pentru 

anul  2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2014, al  S.C. Modern Calor S.A. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi  a indicatorilor tehnico - 

economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II”. 

4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II” a terenurilor 

aferente obiectivelor de investiţie incluse în proiect. 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2010 privind 

atribuirea Contractului de  delegare a gestiunii  serviciului public de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul 

Botoşani. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă un număr de 19 de consilieri în funcţie, lipsind doamnele 

consilier Lidia Bucşinescu şi Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri Florin Ioan 

Ghiorghuţă şi Gheorghe Iavorenciuc, având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de 

şedinţă. 

 

Domnul Primar Ovidiu Iulian Portariuc – înainte de a trece la vot cu ordinea de zi, 

anunţ că am discutat cu consultantul pentru proiectul de la punctul 3, punctele 4 şi 5 fiind 

conexate cu acelaşi proiect, sunt necesare informaţii suplimentare pentru a fi adiţionate acestui 

proiect. Ca urmare, le retragem şi vor şi introduse în şedinţa următoare. Rămân doar primele 

două proiecte de pe ordinea de zi. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă Tereza Nica supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18) – lipseşte din sală la momentul 

votării domnul consilier Cătălin Virgil Alexa. 

  

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect  de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local 

al municipiului  Botoşani pentru anul  2014.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu – am reuşit să îmi sarunc o privire peste 

acest proiect de bunget, îmi pare rău că iniţiativa consilierilor locali PNL privind anumite 

obiective de investiţii din municipiul Botoşani au fost respinse şi au fost refuzate de domnul 

Primar să le pună în aplicare, referindu-se la împrejmuirea gardului din Parcul Curcubeului şi din 

Parcul Tineretului.  

Să înţelegem că cetăţenii care locuiesc în acea zonă sunt cetăţeni care nu merită acest gen 

de investiţii. Drept urmare, îmi manifest regretul că nu s-a găsit bunăvoinţa de a sprijini şi de a 

realiza aceste investiţii. 

 

Domnul consilier Corneliu Daniel Furtună – observ la Anexa 2 că la „Execuţie corp 

legătură Colegiul Naţional „A.T. Laurian”” totul este pe 0, să înţeleg că nu au fost daţi bani în 

acest an, titlul fiind „Obiective de investiţii pe anul 2014 cu finanţare parţială sau integrală”, să 

înţeleg că în acest bani nu s-au dat sau nu se vor da bani pentru corpul de la Laurian? 
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Domnul director Cornel Hegheligiu răspunde că execuţia se continuă, lucrările se 

desfăşoară, este o diferenţă de denumire, „Finalizare extindere Colegiul „A. T. Laurian”” – 

503.000 lei, Finalizare extindere conţine şi corpul de legătură, şi lucrări suplimentare pentru 

finalizare extindere.  Execuţia corpului de legătură a fost inclusă în obiectivul de investiţii 

„Finalizare extindere Colegiu „A.T.Laurian””. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenţi (19). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, al  S.C. Modern Calor S.A.. 

 

Domnul consilier Cătălin Virgil Alexa întreabă dacă aceşti indicatori fac sau nu parte 

din contractul de finanţare. 

 

Doamna preşedinte de şedinţă Tereza Nica precizează că răspunsul va veni în scris.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Corneliu Daniel Furtună) şi 6 abţineri (domnii consilieri Cătălin 

Virgil Alexa, Eugen Sorin Apostoliu, Radu Lebădă, Ovidiu Daniel Luca, Gheorghe Gabriel 

Murariu şi Stelian Pleşca). 

 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Tereza Nica – declară lucrările şedinţei închise.  

 

   

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        

            Consilier,             SECRETAR, 

           Tereza Nica                                Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat şi dactilografiat, 

           Alina Ecaterina Manolache 


