ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 06 noiembrie 2020
Prin dispoziția nr. 1042 din 02.11.2020, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 noiembrie 2020, ora 1100, cu
începere la ora 13.15, la Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani.
Dispoziţia nr. 1042 din 02.11.2020 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedinței 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 contactarea telefonică a
consilierilor.
Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea
lucrărilor şedinţei.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot secret.
Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor municipiului Botoşani
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică a
municipiului Botoşani
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Botoşani în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Botoşani
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Botoşani în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Botoșani
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului
Botoşani în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de
membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale spitalelor publice din
rețeaua administraţiei publice locale a municipiului Botoșani
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8. Proiect de hotărâre privind mandatarea autorităţii executive a municipiului Botoşani
pentru a asigura reprezentarea Consiliului local în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele
în care acesta este parte
9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 176/19.06. 2020 privind
înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate
în proprietatea municipiului Botoșani
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani
12. Proiect de hotărâre privind 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“.
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție, Domnul Maricel
Corneliu Maxim participă la ședință prin videoconferință, având în vedere adresa DSP Botoșani.
Domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu – solicit eliminarea de pe ordinea de zi a
punctului 12, deoarece suntem într-o ședință extraordinară, convocată de îndată. Conform legii și
a regulamentului după care desfășurăm activitatea, acestea se convoacă doar pentru cazuri de
forță majoră și de maximă urgență pentru interesele locuitorilor municipiului Botoșani. Punctul
12 de pe ordinea de zi nu are justificată, sub nicio formă, urgența pentru o ședință de îndată, e un
punct specific unei ședințe ordinare și propun să fie pus la prima ședință ordinară care va fi luna
aceasta. Nu există justificare nici în documentele anexate proiectului de hotărâre, justificarea
urgenței, nu poate fi pe ordinea de zi, nu respectă condiția legală.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – nu retrag acest proiect de pe ordinea de zi.
Fiind supus la vot amendamentul domnului Oroșanu, acesta este respins cu 11 voturi
pentru și 12 voturi împotrivă.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă și 8 abțineri.
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Domnul Secretar general Ioan Apostu – dacă sunteți de acord, atenuând rigoarea
procedurii, având în vedere că domnul Maxim participă la această ședință în niște condiții
speciale, și este necesar, pentru unele proiecte de hotărâre a fi adoptate prin vot secret exercitat
cu buletine de vot, vă propun, ca mod de lucru, să facem propunerile pentru toate acele proiecte
de hotărâre care necesită vot pe buletin de vot, ca să putem să îi transmitem o dată domnului
Maxim, să voteze și să se întoarcă la noi, urmând ca, după aceea, să lucrăm pe fiecare hotărâre în
parte, dacă sunteți de acord cu acest mod de lucru.
Fiind supus la vot modul de lucru propus, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (23).
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de
validare a procedurilor de vot secret – propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – pentru comisia de validare a
procedurilor de vot secret, propun pe: Bosovici Călin George, Taielup Petru și Lăzăruc Dana.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – noi propunem pe Lupașcu Cătălina
Camelia și Țurcanu Eugen Cristian.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – îl propun pe Gheorghiță Marcel.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – alte propuneri? Nu sunt.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor
municipiului Botoşani – propuneri.
Doamna consilier Daniela Vicol – propun pe domnii Bogdan Buhăianu și ConstantinLiviu Toma.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – propun pe domnul Oroșanu Marius.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – alte propuneri? Nu sunt.
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei
locale de ordine publică a municipiului Botoşani – propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Buliga Marius.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – Marcel Gheorghiță.
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Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Țurcanu Eugen Cristian.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – alte propuneri? Nu sunt.
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani – propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – la Teatrul „Mihai Eminescu”, domnul
Rogojinschi Marius Petru, la Filarmonica „George Enescu”, domnul Tanasă Mihail Gabriel, la
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, doamna Vicol Daniela.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – la Teatrul „Mihai Eminescu”, domnul
Botezatu Daniel și la Filarmonica „George Enescu”, domnul Țurcanu Eugen Cristian. La Teatrul
de Păpuși nu avem propuneri.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – alte propuneri? Nu sunt.
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani – propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”,
Diaconu Silvia Carmen, Şcoala Gimnazială nr. 7, Lăzăruc Dana, Şcoala Gimnazială „Elena
Rareş”, Buliga Marius, Magdalena Mircea Andrei, Şcoala Gimnazială nr. 11, Magdalena Mircea
Andrei, Şcoala Gimnazială nr. 12, Tanasă Mihail Gabriel, Colegiul Naţional „A.T. Laurian”,
Bosovici Călin George, Murariu Marian, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Lăzăruc Dana,
Tanasă Mihail Gabriel, Liceul Teoretic „Grigore Antipa”, Bosovici Călin George, Liceul cu
Program Sportiv, Taielup Petru, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Murariu Marian, Buliga
Marius, Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Rogojinschi Marius Petru, Seminarul Liceal
Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Vicol Daniela, Grădiniţa cu program prelungit nr. 23,
Taielup Petru, Clubul Sportiv Şcolar, Buliga Marius.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – Şcoala Gimnazială „Elena Rareş”,
Curelariu Raluca Ștefania, Şcoala Gimnazială nr. 11, Curelariu Raluca Ștefania, Şcoala
Gimnazială „Sfânta Maria”, Gheorghiță Marcel, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”,
Gheorghiță Marcel, Liceul „Alexandru cel Bun”, Curelariu Raluca Ștefania, Clubul Sportiv
Şcolar, Gheorghiță Marcel.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”,
Boboc Cătălin, Şcoala Gimnazială nr. 7, Botezatu Daniel, Şcoala Gimnazială nr. 11, Botezatu
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Daniel, Şcoala Gimnazială nr. 17, Țurcanu Eugen Cristian, Colegiul Naţional „A.T. Laurian”,
Flutur Cătălin Mugurel, Liceul de Artă „Ştefan Luchian”, Flutur Cătălin Mugurel, Liceul cu
Program Sportiv, Andrei Amos, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Lupașcu Cătălina Camelia,
Liceul „Dimitrie Negreanu”, Țurcanu Eugen Cristian, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”,
Maxim Maricel Corneliu, Liceul „Alexandru cel Bun”, Boboc Cătălin, Seminarul Liceal
Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botezatu Daniel, Grădiniţa cu program prelungit „Șotron”,
Maxim Maricel Corneliu, Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, Țurcanu Eugen Cristian, Școala
Profesională de Cooperație, Amos Andrei, Școala Postliceală FEG Education, Lupașcu Cătălina
Camelia.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – dacă nu mai sunt propuneri, vreau să vă spun
că mai avem 1 reprezentant în consiliul de administrație la Şcoala Gimnazială nr. 2, nu s-au
făcut propuneri.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – Maxim Marcel Corneliu.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 7, 1 loc.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – Raluca Curelariu.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 10, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Vicol Daniela.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 12, 1 loc.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – Maxim Marcel Corneliu.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – Şcoala Gimnazială nr. 13, 2 locuri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Gabriel Tanasă.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – Marcel Gheorghiță.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, 2
locuri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Buliga Marius.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Andrei Amos.
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Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 17, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Magdalena Mircea.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Teoretic „Grigore Antipa”, 1 loc.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – Curelariu Raluca.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul de Arte „Ștefan Luchian”, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Lăzăruc Dana.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Tehnologic „Elie Radu”, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Buliga Marius.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Taielup Petru.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Tehnologic „Petru Rareş”, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Diaconu Silvia.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit nr. 19, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Gabriel Tanasă.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Marius Buliga.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa Il Girotondo, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Diaconu Silvia.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădinița Sandy Belle, 1 loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Daniela Vicol.
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Domnul Secretar general Ioan Apostu – Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, 1
loc.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Diaconu Silvia.
Se revine la punctul 1 al ordinii de zi.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – la punctul 1 al ordinii de zi mai
avem de făcut propuneri pentru 5 membri supleanți.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Tanasă Mihai Gabriel, Magdalena
Mircea Andrei, Murariu Marian.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Amos Andrei, Boboc Cătălin.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – mai sunt propuneri pentru supleanți?
-

Nu.

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților
Consiliului Local al municipiului Botoşani în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – propuneri.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”,
Tanasă Mihai Gabriel, Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”, Bosovici Călin George, Şcoala
Gimnazială nr. 7, Taielup Petru, Şcoala Gimnazială nr. 10, Buliga Marius, Şcoala Gimnazială
nr. 11, Diaconu Silvia, Şcoala Gimnazială nr. 12, Tanasă Gabriel.
Domnul consilier Daniel Botezatu – dacă îmi permiteți, vreau să vă atrag atenția că,
potrivit regulamentului școlar, nu poți fi membru în același timp și în CEAC, și în CA.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Colegiul Naţional „A.T. Laurian”,
Magdalena Mircea, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Magdalena Mircea, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, Magdalena Mircea, Liceul „Dimitrie Negreanu”, Liceul de Artă „Ştefan
Luchian”, Diaconu Silvia Carmen, Liceul cu Program Sportiv, Tanasă Mihail Gabriel, Liceul
Pedagogic „Nicolae Iorga”, Lăzăruc Dana, Liceul „Alexandru cel Bun”, Tanasă Mihail Gabriel,
Seminarul Liceal Teologic Ortodox „Sf Gheorghe”, Diaconu Silvia. Deocamdată, acestea sunt
propunerile.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – domnule Flutur?
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Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – noi nu facem propuneri.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – domnule Gheorghiţă?
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – Grădiniţa cu program prelungit nr. 23, Marcel
Gheorghiță.
Domnul consilier Daniel Botezatu – la Colegiul Economic „Octav Onicescu”, eu.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – au rămas libere: Şcoala Gimnazială nr. 2, nici
o propunere?
-

Tanasă Mihai Gabriel.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială „Elena Rareș”?
-

Bosovici Călin George.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 13?
-

Vicol Daniela.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”?
-

Diaconu Silvia.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială „Sfânta Maria”?
-

Taielup Petru.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Şcoala Gimnazială nr. 17?
-

Bosovici Călin.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Teoretic „Grigore Antipa”?
-

Curelariu Raluca.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul „Dimitrie Negreanu”?
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-

Magdalena Mircea.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Tehnologic „Elie Radu”?
-

Bosovici Călin.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”?
-

Botezatu Daniel.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Liceul Tehnologic „Petru Rareş”?
-

Bosovici Călin.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit nr. 19?
-

Taielup Petru.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit „Șotron”?
-

Diaconu Silvia Carmen.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit nr. 22?
-

Vicol Daniela.

Domnul Secretar general Ioan Apostu – Grădiniţa cu program prelungit nr. 6?
-

Buliga Marius.

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale
spitalelor publice din rețeaua administraţiei publice locale a municipiului Botoșani – propuneri.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – consiliul de administraţie al
Spitalului de Pneumoftiziologie.
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Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – Tanasă Mihail Gabriel și Andronachi
Viorica.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – noi îl propunem pe Maxim Maricel
Corneliu, aici scrie de reprezentanții consiliului local, dintre care unul trebuie să fie economist.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu are relevanță, scrie reprezentant, nu scrie că
trebuie să fie politic.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – la art. 2, supleanții, tot la
Spitalul de Pneumoftiziologie.
Domnul consilier Buhăianu Bogdan Ciprian – Buliga Marius.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – și economist?
Domnul consilier Buhăianu Bogdan Ciprian – Bulmagă Geanina.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Macovei Ada.

Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – la art. 3, Spitalul de
Recuperare Sf. „Gheorghe”.
Domnul consilier Buhăianu Bogdan Ciprian – Lăzăruc Dana și Bulmagă Geanina.
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – Raluca Curelariu.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Macovei Ada.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – la art. 4, supleanții, Spitalul de
Recuperare Sf. „Gheorghe”
Domnul consilier Buhăianu Bogdan Ciprian – Bosovici Călin, Andronachi Viorica.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – Maxim Maricel.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – până la tipărirea buletinelor de
vot, propun să mergem înainte cu ordinea de zi, cu acordul colegilor, bineînțeles.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind mandatarea autorităţii
executive a municipiului Botoşani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local în faţa
instanţelor judecătoreşti în cauzele în care acesta este parte – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi
pentru și 1 abținere.
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL
nr. 176/19.06.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului
și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 22 de voturi
pentru și 1 abținere.
Punctul 10 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 şi nr. 5.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o întrebare pentru domnul
Rogojinschi Petru, nelămurirea mea este dacă în această perioadă de pandemie nu ați făcut nicio
economie în bugetul Teatrului „Vasilache”? Am văzut că v-au scăzut veniturile, era normal să se
întâmple așa, s-a întâmplat la toate instituțiile de cultură. Toate celelalte instituții au anunțat că
au făcut economii, pentru că absolut orice instituție are venituri și cheltuieli flexibile. Neavând
spectacole, din motive evidente, aș vrea să știu ce economii ați făcut. Spre exemplu, m-ar
interesa să știu ce veți face cu bugetul pe deplasări în următoarele luni.
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – cel mai bine, am să vă formulez
răspunsul în scris.
Domnișoara consilier Raluca Ștefania Curelariu – ideea este că, până în acest
moment, dumneavoastră ați cheltuit 16.000 lei vechi pentru deplasări și v-ați oprit pentru
următoarea lună jumătate încă 24.000 și aș vrea să știu ce faceți cu banii aceștia. Alte economii
nu ați făcut, de niciun fel.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta
este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri – nu participă la vot domnul consilier Marius Petru
Rogojinschi.
Punctul 11 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.
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Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – de pe data de 31 octombrie, aici o să vreau
să mă ajute doamna director economic, sunt modificări la partea de investiții, la dotări. Se mai
poate face acum rectificare pentru dezvoltare? E poziție nouă, asta e întrebarea.
Doamna Mirela Gheorghiță răspunde.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – erau prinse pe anul 2021 și le-am prin
pe sfârșitul anului 2020.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – e legal?
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – nu spunem să nu ia, spunem să nu ne
întrebe pe noi, cineva, după aceea, că s-a făcut achiziția după data de 31 octombrie, dacă era în
ședința trecută, era foarte bine, aprobam, a trecut data de 31 octombrie, asta întrebăm, să nu
greșim.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot
împotrivă și 6 abțineri – nu participă la vot domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu și
Constantin Liviu Toma.
Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind 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 şi nr. 5, nu
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă
și 3 abțineri.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – pentru Seminarul Teologic „Sf. Gheorghe”,
avem două propuneri și un singur loc, avem propuși pe domnul Botezatu și doamna Vicol.
Voiam să știm dacă se retrage cineva.
Domnul consilier Daniel Botezatu – voiam să fac o paranteză, dacă tot ne-am înscris la
aceste consilii de administrație, e o datorie civică a noastră, să și participăm.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – stimați colegi, o pauză, până se
termină cu buletinele.
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După încheierea pauzei, se începe procedura de vot pentru punctul 1 al ordinii de zi.
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind organizarea comisiei de
validare a procedurilor de vot secret – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – pentru alegerea comisiei de validare a
procedurilor de vot secret, avem pentru membrii titulari 6 propuneri pentru 5 posturi. Votul se
exprimă, la fel ca și la comisiile de specialitate, prin încercuirea opțiunii dumneavoastră. Cel
mult 5 opțiuni, evident.
Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici – comisia de validare a
procedurilor de vot secret, va avea următoarea componență: Bosovici Călin George, Taielup
Petru, Lăzăruc Dana, Lupașcu Cătălina Camelia, Gheorghiță Marcel, iar membrii supleanți sunt
cei 5 desemnați.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenți (23).

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – dacă vreți să ne lăsați, să stabilim
componența comisiei, președintele și secretarul.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarilor
municipiului Botoşani – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5.
Se începe procedura de vot pentru punctul 2 al ordinii de zi.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați consilieri,
trecem la punctul 2 al ordinii de zi, alegerea viceprimarilor. Este trecut numele candidaților,
împreună cu opțiunea „da”, „nu”. Se încercuiește opțiunea dorită.
Stimați colegi, în urma votării, acestea sunt rezultatele: domnul Buhăianu Bogdan, 12
voturi, domnul Toma Liviu, 21 de voturi și domnul Oroșanu Marius – 11 voturi. Felicitări
domnilor viceprimari Buhăianu și Toma Liviu!
Domnul Secretar general Ioan Apostu – eu vă propun să trecem la punctul 3 țși să
votăm hotărârea per ansamblu după, pentru că mai avem un punct de vot secret la această
hotărâe, desemnarea viceprimarului care exercită primul atribuțiile primarului.
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei
locale de ordine publică a municipiului Botoşani – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5.
Se începe procedura de vot pentru punctul 3 al ordinii de zi.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – toți cei trei colegi
au obținut voturile necesare pentru validare.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 22 de voturi
pentru și 1 abținere.
Se revine la punctul 2 al ordinii de zi, pentru buletinul de vot secret referitor la
desemnarea viceprimarului care exercită primul atribuțiile primarului.
După încheierea votării, se prezintă rezultatul votării: domnul Toma – 12 voturi pentru,
domnul Buhăianu, 11 voturi pentru.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre nr. 2 per ansamblu, acesta este aprobat cu 15
voturi pentru și 8 voturi împotrivă.
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoşani – este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – este vorba de consiliile administrative ale
instituțiilor de cultură, în care consiliul local trebuie să aibă câte un reprezentant pentru fiecare
instituție. Sunt câte două propuneri pentru Teatrul „Mihai Eminescu” și Filarmonica Botoșani.
Se începe procedura de vot pentru punctul 4 al ordinii de zi.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – se poate aproba doar desemnarea
reprezentantului la Filarmonică.
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-

Care este rezultatul?

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – domnul Rogojinschi, 11 voturi pentru,
5 voturi împotrivă, domnul Botezatu, 11 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. La Filarmonică,
domnul Tanasă are 13 voturi pentru, 4 împotrivă, domnul Țurcanu, 9 voturi pentru, 10 voturi
împotrivă. Doamna Vicol are 16 voturi pentru, 3 împotrivă.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre fără reprezentantul Teatrului „Mihai Eminescu”,
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al municipiului Botoşani în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 4 și nr. 5.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – aici fac mențiunea că pentru toate școlile
există câte o singură propunere, adică locul și propunerea, cu excepția Seminarului Teologic „Sf.
Gheorghe”, care se află la punctul 25 pe buletinul de vot, unde avem două propuneri pentru un
singur loc, domnul Botezatu și doamna Vicol.
Se începe procedura de vot pentru punctul 5 al ordinii de zi.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – la Seminarul
Teologic, domnul Botezatu a obținut 14 voturi, iar doamna Vicol 11. Restul, cu majoritate de
voturi, au fost aprobate.
Domnul consilier Marian Murariu – 14 și cu 11 ies mai multe.
-

Alea nu se iau în considerare, e anulat buletinul de vot, dacă s-au pus ambele variante.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – da, dar unii au
votat cu „da” ambele variante.
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Fiind supus la vot per ansamblu proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi
pentru și 4 abțineri.
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților
Consiliului Local al municipiului Botoşani în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 4 şi nr. 5.
Se începe procedura de vot pentru punctul 6 al ordinii de zi.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – cu majoritate de
voturi, au fost aprobate toate propunerile.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate
de voturi a consilierilor prezenți (23).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor
Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale
spitalelor publice din rețeaua administraţiei publice locale a municipiului Botoșani – este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5.
Se începe procedura de vot pentru punctul 7 al ordinii de zi.
Domnul Secretar general Ioan Apostu – aici avem câte două locuri pentru fiecare
spital, dar obligatoriu unul dintre reprezentanți trebuie să fie economist, iar la economiști avem,
ca titulari, la Spitalul TBC, două propuneri, ca supleanți, la spitalul TBC, două propuneri, la
Spitalul Sf. Gheorghe, ca titulari, 3 propuneri, și la Spitalul de Recuperare, la supleanți, 2
propuneri. Opțiunea de vot de vot se exprimă în felul următor: la fiecare spital trebuie câte doi
reprezentanți, din care, obligatoriu, unul trebuie să fie economist. Cel puțin un economist trebuie
să fie.
-

Și nu este obligatoriu să fie dintre consilierii locali?

Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu, legea vorbește de reprezentanți.
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Notă: deoarece la numărarea voturilor, la art. 1 a existat balotaj pentru poziția de
economist, se reia votul între doamna Andronachi Viorica și domnul Maricel Corneliu Maxim.
După numărarea votului din balotaj, doamna Andronachi Viorica a obținut 12 voturi pentru, iar
domnul Maxim Maricel 11 voturi pentru.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre nr. 7 per ansamblu, aceasta este aprobat cu 22 de
voturi pentru și 1 abținere.
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Călin George Bosovici – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Călin George Bosovici

SECRETAR GENERAL,
Ioan Apostu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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