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 Prin dispoziția nr. 1906 din 07.12.2020, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 

îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 08 decembrie 2020, ora 1100, în 

sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a 

desfășurat în regim de videoconferință. 

 

 Dispoziţia nr. 1906 din 07.12.2020 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. 

  

 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului domnului consilier Magdalena Mircea Andrei, precum și 

vacantarea locului de consilier local deținut de acesta. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala Gimnazială 

Ștefan cel Mare, mun. Botoșani” și ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la 

incendiu Grădinița nr. 19, municipiul Botoșani, județul Botoșani”  incluse în PNDL II. 

 

 Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului domnului consilier Oroșanu Marius Leonardo, precum și 

vacantarea locului de consilier local deținut de acesta 

 

Şedinţa este legal constituită. 
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La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier 

Andrei Amos, având depusă cerere de învoire la mapa președintelui de ședință. Domnii consilieri 

Mircea Andrei Magdalena și Marius Leonardo Oroșanu și-au depus demisia din Consiliul Local 

al municipiului Botoșani, acestea fiind înregistrate la nr. 572 din 27.11.2020, respectiv la nr. 576 

din 08.12.2020. 

 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Andrei Amos, aceasta este 

aprobată cu 19 voturi pentru – nu participă la vot domnul consilier Marius Buliga. 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 19 voturi pentru – nu a votat, 

din motive tehnice, domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu. 

. 

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

pe anul 2020 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Constantin Liviu Toma – comisia 5, aviz favorabil, domnul Marius 

Buliga nu reușește să intre în ședință. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru – nu a 

votat, din motive tehnice, domnul consilier Marius Buliga. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului consilier Magdalena Mircea 

Andrei, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta – este avizat favorabil 

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

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului consilier Magdalena Mircea 

Andrei, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta – este avizat favorabil 

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

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului consilier 

Magdalena Mircea Andrei, precum și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta – 

este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – vreau să îi mulțumesc colegului nostru 

Marius oroșanu pentru parcursul comun pe care l-am avut în Consiliul Local, atât în mandatul 

trecut, cât și în puținul timp din acest mandat. 
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Rigoarea juridică cu care a citit proiectele de hotărâre, și modul, obsesiv, uneori, de a ne 

impune respectarea rigorilor legii mă face să îi mulțumesc și să îi spun că am învățat de la el că 

legea trebuie respectată, trebuie impusă, și, mai ales în Consiliul Local, trebuie să ne respectăm 

unii pe alții prin faptul că nu trebuie să ne abatem de la litera și spiritul legii. 

Îl rog pe domnul Secretar general Ioan Apostu să țină el de această rigoare și să nu aplice 

prevederile legale după cum bate vântul. 

 

Domnul președinte de ședință Călin George Bosovici urează domnului consilier Eugen 

Țurcanu „La mulți ani!”. 

  

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

consilierilor prezenți (20). 

 

 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,     SECRETAR GENERAL, 

             Consilier,                 Ioan Apostu                                          

   Călin George Bosovici                                                

 

 

 

 

 

 

Redactat și dactilografiat,  

           Alina Ecaterina Manolache                      

 


