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Încheiat În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 24 octombrie 2016 

Prin dispoziţia nr. 182\ din 20.10.2016, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 24 octombrie 2016, orele 1]00, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 

Dispoziţia nr. 1821 din 20.10.2016 este anexată la dosarul şedinţei. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 

şi pe site-ul propriu. 

Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin cor.tactarea 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: 

I.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
Reabilitare şi dezvoltare turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii "SI 
Gheorghe" din municipiul Botoşani. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare şi dezvoltare turistică a 
monumentului istoric Biserica "SI Gheorghe" Botoşani şi a cheltuielilor legate de proiect şi 

de aprobare a Acordului de parteneriat. 

Şedinţa este legal constituită. 

La lucrările şedinţei participă 19 consilieri locali în funcţie, fiind învoită doamna consilier 
Silvia Carmen Diaconu şi lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupaşcu şi domnii consilieri 
Ovidiu Iulian Portariuc şi Ady Petruşcă. 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a doamnei consilier Silvia Carmen Diaconu, aceasta a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19). 



Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

din data de 24 octombrie 2016 

Punctul! de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico 
- economici pentru proiectul Reabilitare şi dezvoltare turistică a monumentului istoric Ansamblul 
Bisericii "SI Gheorghe" din municipiul Botoşani - nu prezintă discuţii, şi, fiind supus la vot, acesta 
este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
Reabilitare şi dezvoltare turistică a monumentului istoric Biserica "SI Gheorghe" Botoşani şi a 
cheltuielilor legate de proiect şi de aprobare a Acordului de parteneriat. 

Domnul consilier Eugen Cristian Ţurcanu - aş dori să îl Întreb pe domnul Primar, dacă 

tot discutăm despre proiecte care au acum 10 ani, dacă există vreo şansă să terminăm această 

biserică pentru a nu fi acuzaţi de unii sau de alţii de rea-credinţă şi de faptul că nu aţi făcut nimic În 
acest sens, pentru că am observat că au apărut tot felul de declaraţii a unora sau a altora. Avem vreo 
şansă să finalizăm această biserică, domnule Primar? Dumneavoastră cunoaşteţi subiectul. Şi dacă 

Da, În cât timp, ca să nu dăm iluzii deşarte enoriaşilor. 

Domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur - ceea ce facem noi astăzi aici este să Încercăm 

să pornim lucrările la această biserică pe fonduri europene. Dacă mă întrebaţi dacă avem şanse să 

finalizăm, depinde de foarte multe lucruri această problemă, mai avem obiective pe care le-am 
început Ş încă nu le-am terminat, deci ceea ce facem astăzi, ne facem datoria şi am intrat în acest 
parteneriat doar cu scopul, de altfel, nobil, de a reabilita, restaura biserica-simbol a oraşului. 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19). 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 
preşedinte de şedinţă - consilier Gabriel Augustin Alecsandru - declară lucrările şedinţei 

extraordinare Închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

SECP.ETAR,
 

Ioan Apostu
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