ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 01 noiembrie 2021
Prin dispoziția nr. 920 din 29.10.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 01 noiembrie 2021, ora 1000, în sala de ședințe
„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 920 din 29.10.2021 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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisiile de
evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director
și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui Centru de vaccinare în incinta Sălii
Polivalente “Elisabeta Lipă”
3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr. 4879 din 8.10.2021 a domnului Sârbu Mihai
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție, domnul consilier
Taielup Petru participând la ședință prin mijloace electronice.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – aceste întâlniri, aceste ședințe de Consiliu
Local, în momentul de față, sunt legal constituite doar prin prezența noastră, dar prezența noastră aici
este, într-un fel, un risc, pentru că mie mi se spune că suntem participanți la un act administrativ. Mă
scuzați, nu am citit nicăieri că cei care sunt prezenți la un act administrativ, și din aceia sunt foarte
mulţi, în această perioadă, timp de o lună, cât suntem cu restricții din cauza Covid-ului, ar trebui să
ne întâlnim în formula asta. ne întâlnim în formula asta, dar cu niște restricții, pentru că suntem noi,
consilierii, sunt salariații din primărie, sunt distinșii reprezentanți ai presei, noi nu știm ce facem aici.
De ce nu prezentăm certificatul verde, că suntem vaccinați? Pentru că este o discuție de săptămâna
trecută, nu am înțeles de ce nu le facem online, că avem la dispoziție absolut toate instrumentele.
Dar, nu știu, pentru o ambiție, ne expunem toți? Este un lucru logic, cel puțin pentru sănătatea
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noastră. Vreau să știu că toată lumea de aici este vaccinată, sau are un test, pentru că ne expunem
efectiv. Nu trebuia să păstrăm decât niște pași care sunt dați printr-o Hotărâre de Guvern.
Se întâmplă la 3 zile, nu am vrut să mai intervin la ședința trecută, cât era un lucru logic ceea
ce întrebam. Am văzut că altcineva care intră în Primărie este verificat, cu aplicația în sine, dar noi
toți cei de aici, nu trebuia decât să respectăm legea.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local în comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am înțeles procedura explicată de doamna
Macovei, dar aș avea o nelămurire: un consilier care are disponibilitate de timp pentru a veni la
comisiile în sine, efectiv, realist, la câte școli se poate înscrie, din câte comisii poate face parte?
Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei – la această dată sunt 49 de posturi vacante în
școlile, grădinițele și liceele din municipiul Botoșani, care au fost scoase pentru a fi ocupate prin
acest concurs organizat de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele școlare. A trecut prima probă,
proba scrisă, la care candidații au obținut note peste 7, având la dispoziție, până la miezul nopții
astăzi, o platformă pe care să se înscrie pentru a susține interviu, în toate unitățile de învățământ în
care își doresc să fie directori, fără nicio restricție.
Drept urmare, la acest moment, nu pot să vă spun în câte comisii veți fi dumneavoastră,
pentru că nu știm două lucruri: câte opțiuni au candidații cu note peste 7 pentru municipiul Botoșani,
pe cele 49 de posturi vacante, sunt 145 de candidați cu note peste 7. Nu știm câți dintre dumnealor
optează pentru municipiul Botoșani și, al doilea lucru, nu știm câți dintre dumneavoastră veți dori să
participați în această comisie, la proba de interviu. Drept urmare, sunt, într-adevăr, întrebări
pertinente, dar la care nu avem răspuns.
Ceea ce pot să vă asigur este că vom face totul în așa fel încât dumneavoastră, care puteți
participa la concurs, și sunteți mai liberi, pentru că există printre noi colegi care sunt mai liberi, au și
experiență în domeniu, poate chiar și pensionari care pot să participe, față de alții care suntem
angajați de la 8 la 16 și nu prea putem lipsi.
Atât vă rog, să fiți ferm convinși că vom face lucrurile extrem de transparent, va fi o tragere
la sorți pentru unitățile de învățământ, și, în funcţie de graficul pe care îl vom putea stabili pentru
fiecare unitate de învățământ, în funcție de câți candidați vor fi la acea unitate, pentru că ei vor trebui
să dea cu toții proba în aceeași zi, pe unitatea de învățământ. Da, prin tragere la sorți, pentru că nu
avem cum altfel. Nu scrie, dar nu avem cum.
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Domnul consilier Daniel Botezatu – este foarte bine ca membrii consiliului de administrație
din partea Consiliului Local...
Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei – ne vom strădui să facem și așa, dar nu
putem garanta. Este ideal ca fiecare dintre consilierii locali să ajungă acolo unde sunt reprezentanți în
consiliile de administrație, dar repartizarea se va face în funcție de interesul candidaților, pentru că
noi trebuie să le dăm candidaților la toate probele de interviu, la toate școlile la care s-au înscris,
pentru a fi în același timp evaluați cu ceilalți din școala respectivă, pentru că procedura spune că
acolo unde am mai mult de un candidat pe un loc, primul candidat, în ordine alfabetică, extrage
subiectul pe care trebuie să îl rezolve și ceilalți, același subiect, ca să fie evaluare unitară.
Și atunci, interesul va fi strict al candidatului, și ne vom strădui, desigur, ca fiecare dintre
dumneavoastră să ajungă unde își dorește, dar nu putem garanta lucrul acesta.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – eu cred că este o decizie destul de importantă.
Suntem la proba de interviu, când fiecare dintre cei care au luat note sunt candidați, își doresc să fie
directorii unei instituții de învățământ. Noi, la rândul nostru, suntem membri în consiliile de
administrație la respectivele școli și ne-am obișnuit, ne-am învățat, știm care sunt problemele
respectivelor unități de învățământ.
Eu, dacă sunt reprezentantul dumneavoastră în două consilii de administrație, știu acolo ce se
întâmplă. Îmi este mai greu să cred că, dacă voi fi tras la sorți, ajung într-un loc unde nu știu
problemele respective. Mai mult decât atât, proba de interviu este o probă în care cel care îşi depune
proiectul și răspunde la o serie de întrebări, sunt legate de unitatea de învățământ respectivă, și vă
propun să facem un fel de mixt. Cei care sunt în consiliile de administrație și își doresc să participe în
comisie și știu lucrurile, să meargă în consiliile de administrație, iar acolo unde nu avem pe nimeni și
sunt colegi disponibili, să se tragă la sorți, pentru că îmi va fi foarte greu, dacă, cumva, printr-o
tragere la sorți, ajung la o școală unde nu știu exact problemele școlii și ce ar trebui să facă un
director acolo, în momentul în care dă declarație cu ceea ce vrea să facă în școala respectivă.
Ar trebui să nu ne grăbim. Cine este în consiliul de administrație, și dorește, și are
posibilitatea să participe la respectiva testare, la respectivul concurs, este foarte bine, iar acolo unde
nu avem, să tragem la sorți, mi se pare mai mult decât corect și echitabil.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – eu sunt de acord cu
dumneavoastră, din cei care sunt în consiliile de administrație să poată face parte din această comisie,
probabil că va veni și propunerea, din partea grupul dumneavoastră, cu un anumit coleg consilier
loca. Să fim un pic atenți că acolo unde sunt doi consilieri locali, probabil va fi o singură propunere.
pot veni și mai mulți.
Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – la modul cel mai sincer, cu foarte bună credință
în interpelarea mea, nu înțeleg procedura asta, și sper să nu fie nimic ascuns în spatele ei, cu tragere
la sorți, nu știu dacă în Consiliul Local a mai fost vreodată o astfel de procedură, doamna inspector
general, poate ne lămuriți încă o dată, l-am auzit și pe domnul Botezatu că a avut niște observații
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pertinente, și chiar aș fi curios să aflu și părerea dumnealui, pentru că are o experiență în domeniu.
La momentul acesta, vă spun sincer, din punct de vedere strict al pregătirii mele tehnice, eu nu am
înțeles ce vreți să faceți.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – v-am convocat de îndată astăzi în ședință
extraordinară a Consiliului Local, pentru că am primit adresa din partea Inspectoratului Școlar
General cu 10 minute înainte de a începe ședința precedentă, ședința ordinară a Consiliului Local, și
nu am avut timp să redactăm hotărârea. Vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți, iar propunerea
pentru proiectul de hotărâre este întocmită exact așa cum a solicitat Inspectoratul Școlar general,
propunere care nu face referire la membrii consiliului de administrație de la instituțiile de învățământ
și face referire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisia de concurs. Că poate
fi sau nu poate fi același coleg care este deja în consiliul de administrație, este deja altă discuție.
Propunerile vă aparțin, dumneavoastră puteți face, una, două, mai multe propuneri, sunt supuse la
vot, am asigurat cadrul organizațional pentru acest lucru.
Drept urmare, am făcut o propunere pentru fiecare instituție de învățământ, în total avem 31
de instituții de învățământ, unde vă rog să faceți propuneri așa cum veți considera, să le supuneți la
vot, să transmitem aceste propuneri Inspectoratului Școlar General, metodologia nefăcând nicăieri
referire la trageri la sorți. Dacă sunt alte interese, să fie trageri la sorți, cei care vor organiza
concursul, vor răspunde pentru acest lucru. Dar noi facem, și vă propun să facem nominalizările așa
cum scrie în metodologie. Că sunt sau nu sunt cei din consiliul de administrație, veți decide
dumneavoastră, de aceea propunerea este făcută cu poziții libere, în care să nominalizați oricum
doriți, apoi să votați.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – am să rog secretariatul să
pregătească, după propunerile dumneavoastră, buletinele de vot. Având în vedere faptul că domnul
Taielup, colegul nostru, se află în carantină, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență,
domnul Sorin Curcă, împreună cu membrii comisiei, se vor deplasa la domiciliu, urmând ca
numărarea să se facă ulterior. Rog propuneri.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – noi propunem pentru pozițiile, 4, 5, 7, 9, 14,
23 și 28, cu disponibilitate, doamna Macovei, cât cuprinde o persoană, pe mine, Raluca Curelariu,
pentru aceste poziții.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – avem propuneri pentru toate pozițiile, și le
voi enumera: poziția nr. 1, Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Lăzăruc Dana, poziția nr. 2, Școala
Gimnazială nr. 2, Rogojinschi Marius Petru, poziția nr. 3, Școala Gimnazială „Grigore Antipa”,
Diaconu Silvia Carmen, poziția nr. 4, Școala Gimnazială nr. 7, Lăzăruc Dana, poziția nr. 5, Şcoala
Gimnazială „Elena Rareș”, Buliga Marius, poziția nr. 6, Școala Gimnazială nr.10, Vicol Daniela,
poziția nr. 7, Școala Gimnazială nr. 11, Timofti Miluță, poziția nr. 8, Școala Gimnazială nr. 12,
Tanasă Mihail Gabriel, poziția nr. 9, Școala Gimnazială Nr. 13, Tanasă Mihail Gabriel, poziția nr.
10, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Buliga Marius, poziția nr. 11, Școala Gimnazială „Sfânta
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Maria”, Buliga Marius, poziția nr. 12, Școala Gimnazială nr. 17, Timofti Miluță, poziția nr. 13,
Colegiul Național „A.T. Laurian”, Bosovici Călin George, poziția nr. 14, Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, Lăzăruc Dana, poziția nr. 15, Liceul Teoretic „Grigore Antipa”, Bosovici Călin George,
poziția nr. 16, Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, Lăzăruc Dana, poziția nr. 17, Liceul cu Program
Sportiv, Tanasă Mihail Gabriel, poziția nr. 18, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Buliga Marius,
poziția nr. 19, Liceul „Dimitrie Negreanu”, Taielup Petru, poziția nr. 20, Liceul Tehnologic „Elie
Radu”, Buliga Marius, poziția nr. 21, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Vicol Daniela, poziția nr.
22, Liceul „Alexandru cel Bun”, Diaconu Silvia Carmen, poziția nr. 23, Colegiul Economic ”Octav
Onicescu”, Tanasă Mihail Gabriel, poziția nr. 24, Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, Diaconu Silvia
Carmen, poziția nr. 25, Seminarul Liceal Teologic Ortodox ”Sf. Gheorghe”, Vicol Daniela, poziția
nr. 26, Grădinița cu program prelungit nr. 19, Tanasă Mihail Gabriel, poziția nr. 27, Grădinița cu
program prelungit nr. 6, Rogojinschi Marius Petru, poziția nr. 28, Grădinița cu program prelungit
„Șotron”, Diaconu Silvia Carmen, poziția nr. 29, Grădinița cu program prelungit nr. 22, Buliga
Marius, poziția nr. 30, Grădinița cu program prelungit nr. 23, Taielup Petru, poziția nr. 31,Palatul
Copiilor, Diaconu Silvia Carmen.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – voi respecta ce am spus un pic mai devreme.
Noi vom alege, fiecare în parte, locațiile unde mergem, în funcție de școlii unde suntem
reprezentanții dumneavoastră în consiliile de administrație, pentru că, într-adevăr, există acest risc
foarte mare, ca două școli să fie în aceeași zi, am văzut că se repetă foarte multe nume, și vom ajunge
să ne mai întâlnim o dată, și să spunem că nu putem fi de două ori în aceeași zi. Atunci îi voi ruga pe
colegii mei, de la dreapta mea înspre stânga, în funcție de cum suntem, să își depună candidaturile, în
funcție de opțiunile lor, mai ales că știm că unii din colegi nu au posibilitatea să meargă, și ne-a spus
de la bun început, eu nu pot merge la niciun concurs, pentru că are serviciu și nu poate să piardă o zi
sau două acolo, vorbesc de domnul Boboc. Deci, domnule Amos, vă rog să vă exprimați opțiunea.
Domnul consilier Andrei Amos – opțiunile mele sunt sunt Liceul cu Program Sportiv și
Școala Gimnazială nr. 7.
Domnul consilier Daniel Botezatu – Colegiul economic „Octav Onicescu”.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – eu optez pedntru poziția nr. 13, Colegiul
Național „A. T. Laurian”.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – Liceul Pedagogic, poziția nr. 18, poziția nr.
16, Liceul de Artă „Ștefan Luchian” și Grădiniţa nr. 22.
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – eu voi opta pentru poziţia nr. 30, Grădinița nr.
23 și pentru poziția nr. 21, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”.
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Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – poziția nr. 12, Școala Gimnazială nr. 17, unde
sunt și membru CA, „Dimitrie Negreanu”, poziția nr. 19, la fel, membru CA, și la poziția nr. 27,
Grădinița nr. 6, unde sunt membru CA.
Doamna consilier Monica Delia Adăscăliței – poziția nr. 3, Școala Gimnazială „Grigore
Antipa”, unde sunt în consiliul de administrație, poziția nr. 6, Școala Gimnazială nr. 10, la fel, în
consiliul de administrație, am mai trecut poziția nr. 8, Școala gimnazială nr. 12, poziția nr. 26,
Grădinița cu program prelungit nr. 19.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – mai sunt alte propuneri? Dacă nu,
voi propune ca doamna Secretar general să facă o trecere în revistă a propunerilor dumnevoastră,
pentru a nu exista omisiuni, și, eventual, când ajungem cu buletinele în față, să observăm, unii dintre
noi, că s-au strecurat erori.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – domnul Amos la Liceul cu Program
Sportiv și Școala Gimnazială nr. 7, pe pozițiile 4 și 17, domnul Botezatu, Colegiul „Octav Onicescu”,
poziția nr. 23, domnul Flutur, poziția nr. 13, Colegiul Național „A. T. Laurian”, doamna Lupașcu,
Liceul Pedagogic, poziția nr. 18, Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, poziția nr. 16, Grădiniţa nr. 22,
poziția nr. 2, domnul Maxim, Grădinița nr. 23, poziția nr. 30 și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”,
poziția nr. 21. Domnul Țurcanu – Şcoala Gimnazială nr. 17, poziția nr. 12, „Dimitrie Negreanu”,
poziția nr. 19 și Grădinița nr. 6, poziția nr. 27 și doamna Adăscăliței, Școala Gimnazială „Grigore
Antipa”, poziția nr. 3, Școala Gimnazială nr. 10, poziția nr. 6, Școala gimnazială nr. 12, poziția nr. 8,
și Grădinița cu program prelungit nr. 19, poziția nr. 26.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – dacă nu mai sunt alte propuneri,
atât timp cât secretariatul Consiliului Local se va ocupa să pregătească buletinele de vot, eu propun
să mergem mai departe, la proiectul nr. 2 pe ordinea de zi, iar după finalizarea întregii ordini de zi, să
revenim pentru vot la primul proiect, dacă sunteți de acord.

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta fost aprobată cu 22 de voturi pentru și 1 abținere
(domnul consilier Cătălin Boboc).
Domnul consilier Daniel Botezatu – în acest moment există neacoperite cu consilier locali
unități de învățământ?
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – nu cred, pentru că am observat că
grupul PSD a făcut propuneri pentru întreaga listă.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui
Centru de vaccinare în incinta Sălii Polivalente “Elisabeta Lipă” – este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.
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Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – înainte de începerea ședinței am
observat că a fost înregistrat un amendament la acest proiect, dacă mai sunt intervenții.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – am făcut un amendament, dar m-am lămurit
acum, din discuția cu doamna director Adăscăliței de la DSP, aici, cu cele trei fluxuri de vaccinare,
rămân, într-adevăr, trei, nu patru, noi am făcut patru cabine acolo, dar am crezut că un stand de
vaccinare e similar cu un flux. Îmi cer scuze că nu am știut acest lucru.
Doar vă rog să lăsăm la art. 1, în care definim clar suprafețele: în suprafață totală de 500 mp,
exact cum v-am dat în scris, și am anexat și planșele aferente. Am definit clar suprafețele unde este
centrul de vaccinare, ca să fie pentru toată lumea limpede juridic unde se întâmplă acest lucru.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – se menține amendamentul doar pentru
art. 1, alin. 1.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – da.
Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Țurcanu, acesta a fost aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aferent, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de răspuns la plângerea prealabilă nr. 4879 din
8.10.2021 a domnului Sârbu Mihai – fiind supus la vot, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 6
voturi împotrivă (doamnele consiliere Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și
domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu)
și 6 abțineri (doamnele consiliere Monica Delia Adăscăliței și Raluca Ștefania Curelariu și domnii
consilieri Andrei Amos, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Constantin Liviu Toma).
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – consider acest demers unul politic, prin care nu
putem să răspundem într-o procedură administrativă, nefiind de acord dumneavoastră cu poziția
juriștilor, care sunt constrânși să răspundă la o plângere prealabilă. Dacă ceea ce este scris în acest
răspuns nu corespunde cu așteptările dumneavoastră, puteți face, așa cum ați spus de fiecare dată,
mențiuni punctuale, să aduceți în discuție acte normative, argumente juridice sau care sunt pozițiile
dumneavoastră, de ce nu sunteți de acord cu proiectul de răspuns. Dacă doriți să amânați o procedură
administrativă, repet, pe considerente politice, o să înțeleg acest lucru.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – până la pregătirea buletinului de
vot, eu propun o pauză de 10 minute, după care vom reveni, vom vota, dar nu putem părăsi incinta
până nu avem și votul venit de la colegul nostru care este în carantină.
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Fiind supusă la vot o pauză de 10 minute, aceasta este aprobată cu 20 de voturi pentru – nu
participă la vot doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Marius petru
Rogojinschi și Petru Taielup.
După încheierea pauzei, se revine la discuția punctului 1 de pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – mai întâi, am să o rog pe doamna
Secretar general să ne prezinte pe scurt procedura de vot, având în vedere că avem deja buletinele
pregătite. Vă informez că domnii Bosovici și Gheorghiță au plecat la adresa de domiciliu a domnului
Taielup pentru a vota.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – avem un buletin de vot în care s-au
menționat următorii candidați:
1. Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” – Lăzăruc Dana
2. Școala Gimnazială nr. 2 – Rogojinschi Marius Petru
3. Școala Gimnazială „Grigore Antipa” – Diaconu Silvia Carmen și Adăscăliței Monica Delia
4. Școala Gimnazială nr. 7 – Curelariu Raluca Ștefania, Lăzăruc Dana și Amos Andrei
5. Şcoala Gimnazială „Elena Rareș” – Curelariu Raluca Ștefania și Buliga Marius
6. Școala Gimnazială nr.10 – Vicol Daniela și Adăscăliței Monica Delia
7. Școala Gimnazială nr. 11 – Curelariu Raluca Ștefania și Timofti Miluță
8. Școala Gimnazială nr. 12 – Tanasă Mihail Gabriel și Adăscăliței Monica Delia
9. Școala Gimnazială Nr. 13 – Curelariu Raluca Ștefania și Tanasă Mihail Gabriel
10. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” – Buliga Marius
11. Școala Gimnazială „Sfânta Maria” – Buliga Marius
12. Școala Gimnazială nr.17 – Timofti Miluță și Țurcanu Eugen Cristian
13. Colegiul Național „A.T. Laurian” – Bosovici Călin George și Flutur Cătălin Mugurel
14. Colegiul Național „Mihai Eminescu” – Curelariu Raluca Ștefania și Lăzăruc Dana
15. Liceul Teoretic „Grigore Antipa” – Bosovici Călin George
16. Liceul de Artă „Ștefan Luchian” – Lăzăruc Dana și Lupașcu Cătălina Camelia
17. Liceul cu Program Sportiv – Tanasă Mihail Gabriel și Amos Andrei
18. Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” – Buliga Marius și Lupașcu Cătălina Camelia
19. Liceul „Dimitrie Negreanu” – Taielup Petru și Țurcanu Eugen Cristian
20. Liceul Tehnologic „Elie Radu” – Buliga Marius
21. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Vicol Daniela și Maxim Maricel Corneliu
22. Liceul „Alexandru cel Bun” – Diaconu Silvia Carmen
23. Colegiul Economic „Octav Onicescu” – Curelariu Raluca Ștefania, Tanasă Mihail Gabriel
și Botezatu Daniel
24. Liceul Tehnologic „Petru Rareș” – Diaconu Silvia Carmen
25. Seminarul Liceal Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe” – Vicol Daniela

8

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 01 noiembrie 2021

26. Grădinița cu program prelungit nr. 19 – Tanasă Mihail Gabriel și Adăscăliței Monica
Delia
27. Grădinița cu program prelungit nr. 6 – Rogojinschi Marius Petru și Țurcanu Eugen
Cristian
28. Grădinița cu program prelungit „Șotron” – Curelariu Raluca Ștefania și Diaconu Silvia
Carmen
29. Grădinița cu program prelungit nr. 22 – Buliga Marius și Lupașcu Cătălina Camelia
30. Grădinița cu program prelungit nr. 23 – Taielup Petru și Maxim Maricel Corneliu
31. Palatul Copiilor – Diaconu Silvia Carmen.
Pe fiecare pagină este menționat „da” și „nu”, la începutul tabelului, pentru a bifa opțiunea.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi, vă rog,
haideți să votăm, avem căsuțe cu „da” și „nu”.
Se începe procedura de vot. După încheierea procedurii, se anunță rezultatul votului.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi, se
desemnează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Botoșani în comisiile de evaluare ale
probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, după cum urmează:
1. Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Lăzăruc Dana
2. Școala Gimnazială nr. 2, Rogojinschi Marius Petru
3. Școala Gimnazială „Grigore Antipa”, Adăscăliței Monica Delia
4. Școala Gimnazială nr. 7, Lăzăruc Dana
5. Şcoala Gimnazială „Elena Rareș”, Buliga Marius
6. Școala Gimnazială nr.10, Adăscăliței Monica Delia
7. Școala Gimnazială nr. 11, Timofti Miluță
8. Școala Gimnazială nr.12, Adăscăliței Monica Delia
9. Școala Gimnazială Nr. 13, Tanasă Mihail Gabriel
10. Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Buliga Marius
11. Școala Gimnazială „Sfânta Maria”, Buliga Marius
12. Școala Gimnazială nr.17, Țurcanu Eugen Cristian
13. Colegiul Național „A.T. Laurian”, Flutur Cătălin Mugurel
14. Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Lăzăruc Dana
15. Liceul Teoretic „Grigore Antipa”, Bosovici Călin George
16. Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, Lăzăruc Dana
17. Liceul cu Program Sportiv, Tanasă Mihail Gabriel
18. Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Lupașcu Cătălina Camelia
19. Liceul „Dimitrie Negreanu”, Țurcanu Eugen Cristian
20. Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Buliga Marius
9

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 01 noiembrie 2021

21. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Maxim Maricel Corneliu
22. Liceul „Alexandru cel Bun”, Diaconu Silvia Carmen
23. Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Tanasă Mihail Gabriel
24. Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Diaconu Silvia Carmen
25. Seminarul Liceal Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Vicol Daniela
26. Grădinița cu program prelungit nr.19, Adăscăliței Monica Delia
27. Grădinița cu program prelungit nr.6, Rogojinschi Marius Petru
28. Grădinița cu program prelungit „Șotron”, Curelariu Raluca Ștefania
29. Grădinița cu program prelungit nr.22, Buliga Marius
30. Grădinița cu program prelungit nr.23, Taielup Petru
31. Palatul Copiilor , Diaconu Silvia Carmen.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta a fost aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenți în sală (21) – nu au participat la vot domnii consilieri Bogdan Ciprian
Buhăianu și Petru Taielup.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Constantin Liviu Toma – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Constantin Liviu Toma

SECRETAR GENERAL,
Oana Gina Georgescu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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