ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 05 noiembrie 2021
Prin dispoziția nr. 942 din 04.11.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 05 noiembrie 2021, ora 1000, în sala de ședințe
„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 942 din 04.11.2021 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Botoșani pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani
nr. 226 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea participării Municipiului Botoșani la
constituirea Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în
calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și a Statutului
3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Botoșani
pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea
proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în municipiul
Botoșani” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat
public.
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă 16 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consiliere locale
Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei, Daniela Vicol și domnii consilieri locali
Bogdan Daniel Botezatu, Ciprian Buhăianu, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu, având
depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință. Domnul consilier Petru Taielup participă la
ședință prin mijloace electronice.
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Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnelor consiliere locale Cătălina Camelia
Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei, Daniela Vicol și ale domnilor consilieri locali Bogdan Daniel
Botezatu, Ciprian Buhăianu, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu, acestea au fost aprobate cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (16).
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – la proiectul nr. 3 există o
mențiune, a fost schimbat titlul. Proiectul, din câte am observat, rămâne același, s-a schimbat doar
titlul.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – motivul pentru care v-am invitat în această ședință
de îndată este aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un proiect pe care vrem să îl
depunem la Agenția Fondului pentru Mediu și vrem să avem o șansă suplimentară, prin depunerea
proiectului printre primii solicitanți. Chiar dacă termenul era mai larg, am vrut să fim printre primii,
calendarul fiind deschis pe data de 25, luna trecută. Ne-am mișcat foarte bine, și avem documentația
făcută. Acesta este motivul pentru care am convocat o ședință de îndată și nu am mai așteptat până la
sfârșitul lunii, sperând ca acest proiect să fie aprobat, pentru că este unul important pentru municipiul
Botoșani, vrem să înlocuim 1400 de corpuri de iluminat, cu o valoare de 5 milioane de lei a
proiectului, valoare eligibilă, să vedem cum va fi aprobat, care va fi cofinanțarea noastră.
Și dacă tot suntem la acest capitol, investiții, doresc să vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți
și că ați aprobat în trecut proiect care se concretizează. Mă refer la cele două creșe care au fost
aprobate de către Ministerul Dezvoltării, și încă un proiect care a fost introdus pe lista sinteză a
Ministerului Dezvoltării, este vorba de o sală de sport pentru Liceul de Arte.
Vă mulțumesc și sper că veți fi de acord cu proiectele pe care le-am inclus astăzi spre a fi
supuse votului dumneavoastră.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenți (16).
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Botoșani pe anul 2021 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5,
nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta a fost
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (16).
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Botoșani nr. 226 din 28 septembrie 2016 privind aprobarea participării
Municipiului Botoșani la constituirea Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie
Suceava-Botoșani, în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și a Statutului – este avizat
favorabil de comisiile de specialitate 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (16).
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului
Local al municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor
legale pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat
public în municipiul Botoșani” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a
infrastructurii de iluminat public – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 1, nr. 3 și nr. 5,
nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenți (16).
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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