ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 12 octombrie 2021
Prin dispoziția nr. 866 din 07.10.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat Consiliul
Local în şedinţă extraordinară pentru data de 12 octombrie 2021, ora 1000, în sala de ședințe „Mihai
Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 866 din 07.10.2021 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.
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Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 8.09.2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a documentației pentru obiectivul de
investiții „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda (Municipiul Botoșani) și sat Curtești
(Comuna Curtești)”
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 239 din 7 august 2019 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea si dezvoltarea
turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe”
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240 din 7 august 2019 privind aprobarea
proiectului Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului Istoric Ansamblului Bisericii
”Sfântul Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexelor la HCL 326 din 20.09.2021 privind
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate prin
PNDL II
Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru
obiectivele propuse spre finanțare prin programul “Anghel Saligny”
Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului
situat în str. Pod de piatră, nr. 88 A și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiţii „Construire Creșă str. Pod de piatră, nr. 88 A, municipiul Botoșani”
Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului
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situat în șoseaua Iașului 2C și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Construire Creșă Șoseaua Iașului, nr. 2C, municipiul Botoșani”
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului
situat in șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Construire Creșă șoseaua Iașului, municipiul Botoșani”
10. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului
în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Modern Calor S.A. Botoşani pentru
contractarea unui credit de investiții în sumă de 6.400.000 lei, având garanție ipoteca
mobiliară asupra conturilor bancare ale Împrumutatului și ipoteca mobiliară asupra creanţelor
Împrumutatului rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedaţi, Compania Naţională de
Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. si Operatorul Pieţei de Energie Electrica
si de Gaze Naturale, OPCOM S.A.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Botoșani nr.336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților
municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Eltrans S.A. în vederea
numirii administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.321/2020 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar din municipiul Botosani
Completarea ordinii de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului
în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea
majorării capitalului social și contractarea unui credit bancar în sumă de 105.000 lei
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Botoșani nr. 370 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului
„EDUSIG – Educație în siguranță în Municipiul Botoșani”, COD MySMIS 146289 și a
cheltuielilor legate de acest proiect
3. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de d-nul Eugen - Cristian Țurcanu, în
calitate de Director al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement, împotriva H.C.L. nr. 284
privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și
Funcționare ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement din municipiul Botoșani,
adoptată în ședința Consiliului Local din data de 30 august 2021.
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă 19 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Macovei
Ada Alexandrina și domnii consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu,
având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.
Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnei consilier Macovei Ada Alexandrina și ale
domnilor consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu, aceasta a fost
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aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) – nu a votat domnul consilier Marian
Murariu.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – ordinea de zi de astăzi cuprinde 12 puncte
și o completare cu 3 proiecte. pe completare, proiectul nr. 2 este de ultim moment, îl veți primi copie
xerox în timpul ședinței, dacă va fi necesar să îl studiem mai în amănunt, vă propun să facem o
pauză, dar la momentul respectiv.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vreau să vă rog să susțineți proiectele de astăzi, cu
mențiunea că la unul din ele se lucrează și în acest moment, a venit o cerere de clarificare pentru un
proiect cu fonduri europene, care privește achiziția materialelor care ne ajută în această lupă cu
pandemia, un proiect consistent de aproximativ 8 milioane de lei, și motivat de faptul că a venit ieri
cererea de clarificare, nu am reușit să multiplicăm materialele, dar s-a lucrat la aceste materiale, și vă
rog să îl susțineți, chiar dacă va trebui să facem o pauză, așa cum a spus domnul președinte de
ședință, iar celelalte sunt foarte importante, și vă rog, de asemenea, să le susțineți, privesc investiții
determinante pentru municipiul Botoșani, avem 24 de străzi pentru care solicităm finanțare de la
Ministerul Dezvoltării, o propunere pentru două creșe, pentru municipiul Botoșani, și, de asemenea,
o investiție privind o rețea de canalizare în zona Lebăda și pe teritoriul comunei Curtești.
Acesta este motivul pentru care v-am convocat în ședință extraordinară și consider că vom
mai face acest lucru și în perioada următoare, cu solicitarea dumneavoastră de a fi prezenți, pentru că
sunt cereri de clarificare și proiecte care au termene foarte strânse, pentru care colegii noștri lucrează
destul de intens, și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru, pentru a nu rata niciun proiect de
investiții. Vă rog să le susțineți și vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).
Procesul verbal de la punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (19), precum și pe bază de semnături.
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a
documentației pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în zona Lebăda
(Municipiul Botoșani) și sat Curtești (Comuna Curtești)” – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (19).
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 239 din 7
august 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea si dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii Sfântul Gheorghe”
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate 1 și nr. 5.
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Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o singură nelămurire aici, mi-a scăpat
ieri, în ședința de comisie, de ce a crescut durata de realizare de la 24 de luni la 86? pentru că este o
creștere semnificativă a duratei de realizare și aș vrea să înțeleg ce se întâmplă.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu nu am nelămurirea asta, am alta, dacă
înțeleg corect: am plecat de la un deviz inițial de 8,5 milioane și am ajuns la 10,5 milioane, să înțeleg
că numai din actualizarea acestor prețuri am pierdut 2 milioane dintr-un foc, noi, ca U.A.T.?
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – voi încerca să răspund eu, și, dacă va dori domnul
director să facă completări, este prezent în sală, o să îl rog să le facă. A intervenit o ordonanță care
indexează preșurile materialelor de construcții, dar această situație este generalizată cu toate
proiectele pe care le avem, dacă am pornit de multe ori de la o cofinanțare de 2%, am ajuns la
procente foarte mari, și acest lucru s-a întâmplat și în trecut, vă pot da un exemplu cu Parcul de
agrement „Cornișa”, care a avut o cofinanțare de 50% și am terminat cu sume foarte, foarte mari, vă
pot da exemplul cu licitația pentru reabilitarea infrastructurii pentru tramvaie, acolo unde nu ne ajung
banii, pentru că devizele inițiale au fost modificate, pentru că așa merge guvernarea și așa merge
economia în țara asta, astăzi a fost anunțat un indice de inflație de 6%. Toate aceste lucruri, indexarea
prețurilor la materiale, Ordonanța nr. 114 privind salariile în construcții, toate aceste lucruri conduc
la sume mult mai mari pentru cofinanțare, pe care trebuie să le suportăm, pentru că nu putem opri un
astfel de proiect, în stadiul în care am ajuns, și biserica „Sf. Gheorghe” este unul din aceste exemple,
trebuie să susținem investiția, să o terminăm, chiar dacă trebuie să contribuim cu sume mai mari.
Domnul Cătălin Fetcu – dacă observați, este vorba de perioada de implementare, care începe
la data depunerii cererii de finanțare și se sfârșește la finalul perioadei de programare, respectiv 31
decembrie 2023, nu este vorba despre perioada de execuție contractuală, din contractul cu
antreprenorul, finanțatorul așa cuantifică perioada, este vorba de perioada de implementare a
proiectului, deci nu strict de execuție, noi suntem undeva la 80% cu execuția, deci nu se pune
problema să o prelungim.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240 din 7
august 2019 privind aprobarea proiectului Reabilitarea și dezvoltarea turistică a Monumentului
Istoric Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe” și a cheltuielilor legate de acest proiect – este
avizat favorabil de comisiile de specialitate 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexelor la
HCL 326 din 20.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective
de investiții finanțate prin PNDL II – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.
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Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș avea o rugăminte la colegii care se ocupă de
documentația online, să o publice măcar cu o oră înainte, pentru că unii dintre noi lucrăm și venim la
ședință și am vrea, totuşi, să studiem un pic documentația înainte să votăm. Eu mă voi abține, pentru
că nu am avut timpul efectiv, a fost publicat cu 5 minute înainte, nu știu despre ce este vorba, înțeleg
că trebuie votat, dar asta e, mă voi abține, pentru că nu știu ce votez.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen
Cristian Țurcanu).
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererilor de finanțare
și a devizelor generale pentru obiectivele propuse spre finanțare prin programul “Anghel Saligny” –
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – mult succes, domnule Primar, pentru acest
proiect ambițios al guvernului PNl, a-pro-pos de ceea ce spuneați dumneavoastră la început, da, așa
este guvernarea PNL, deci chiar dacă nu mai este, a fost demis tocmai pentru acest lucru, se pare,
fiindcă a aprobat acest proiect ambițios pentru România, „Anghel Saligny”. Ne dorim din tot sufletul
să realizați cele 22 de străzi, având în vedere că în perioada 2012-2019, cât dumneavoastră cu PSD-ul
ați fost la guvernare, prin PNDL a fost asfaltată doar o singură stradă. Cu siguranță, noi vom face
toate demersurile ca proiectele dumneavoastră să fie aprobate, astfel încât să aducem un trai mai bun
botoșănenilor, și poate vă reconstruiți discursul atunci când vorbiți despre Guvernul PNL care, da,
iată, face posibilă ca în perioada dumneavoastră, 22 de străzi, sau câte ați spus dumneavoastră, 24 de
străzi măcar să poată visa la un asfalt într-o perioadă foarte scurtă.
Domnul consilier Andrei Amos – am văzut că a fost introdusă strada Grigore Antipa în
acest proiect. întrebarea mea este următoarea: de ce nu a fost introdusă și strada Gheorghe Hasnaș,
deoarece este o stradă destul de importantă, care face legătura dintre strada Drumul Tătarilor, Popa
Șapcă și Tudor Vladimirescu. Consider că ar fi trebuit introdusă și această stradă.
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – am fost inspirat realmente de intervenția
doamnei colege, și vă propun turnarea și amplasarea unei statui ecvestre a marelui inginer liberal
Anghel Saligny aici, în Botoșani, tocmai pentru a ne putea bucura și vizual de marile sale contribuții
aduse la dezvoltarea societății românești prin acest program liberal al liberalului Anghel Saligny.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – domnule Rogojinschi, vă rog să întocmiți
un proiect în acest sens.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – atunci când am propus asfaltarea străzilor din cele
două cvartale, pentru că am reunit aceste străzi, să nu mai avem licitații pentru fiecare străduță în
municipiul Botoșani, m-am gândit la o finanțare pe care să o accesăm dintr-un împrumut, pe care să
îl contracteze Primăria Botoșani. Avem această oportunitate lansată de Ministerul Dezvoltării,
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dincolo de culoarea politică, pentru că nu aș vrea să intru foarte mult în detalii, deși acesta a fost
subiectul, și nu putem rata această oportunitate.
Dacă lucrurile nu se vor mișca, voi veni în fața dumnevoastră să contractăm un credit. Îmi
doresc foarte mult să funcționeze acest program, am și anumite semne de întrebare, am primit și
anumite semnale, știți cât am primit la rectificarea bugetară a Guvernului pe care l-a menționat
doamna Lupașcu. Nu am primit niciun leu, și ne-ar fi ajutat. Am făcut un calcul, dacă a primit orașul
Flămânzi 1 milion de lei, m-am gândit ce am fi putut face cu 3-4 milioane de lei, dacă am fi primit și
noi, și, cu siguranță, domnule consilier Amos, era și strada Gheorghe Hasnaș.
Nu e nicio problemă, nu pedepsim pe nimeni, anul viitor voi veni cu alte două cvartale în fața
dumneavoastră pentru proiectare, căutând apoi împreună finanțarea. Important este că pentru
cetățenii de pe Drumul Tătarilor să avem legătură, și atunci am propus Grigore Antipa, pentru că
aveam documentație cu care să mergem la minister. Vom mai întocmi și alte documentații, sunt
foarte importante. Vreau să vă spun că atunci când am preluat mandatul, nu am găsit nicio
documentație realizată, ar fi fost un pas important, pentru că este obligatorie, înainte de orice
investiție, așa cum bine știți, să avem DALI sau SF, și apoi documentație tehnică.
Iată, ne-am mișcat cu aceste două cvartale și, pentru prima dată, cred, în istoria orașului,
investițiile privesc zone prin care să asfaltăm străzi și nu străduțe de câteva sute de metri cu care să
se împăuneze unii sau alții. Deci apreciez programul și îmi pun speranțe, să dea Dumnezeu să
semnăm contractul, dar să știți că nu exclud nici varianta de a căuta soluții de finanțare în altă parte,
tot cu ajutorul dumneavoastră. Și, pe viitor, dacă acest mesaj al dumneavoastră nu este unul populist,
că veți face tot posibilul, nu știu ce puteți face, pentru că programele sunt altfel aprobate, măcar
discuții pentru rectificările bugetare, s ne dea măcar un leu din semn de respect pentru botoșăneni, să
nu ne mai treacă cu zero.
Am avut solicitări, stimați consilieri, de 21 de milioane de lei pentru această rectificare, 21 de
milioane de lei au fost nevoile noastre, și am primit zero. Deci despre asta este vorba, dincolo de alte
discuții. Iar propunerea domnului Rogojinschi, cu o statuie a inginerului Anghel Saligny, dincolo de
ironia dumnealui, nu este o propunere foarte nepotrivită, pentru că avem clădiri monument istoric
care ne fac cinste astăzi în Botoșani, cu care ne mândrim cu toții.
Domnul consilier Andrei Amos – domnule Primar, chiar nu mi-ați răspuns la întrebare, este
foarte bine că strada Grigore Antipa a fost prinsă în acest proiect, numai că strada Grigore Antipa se
află la capătul Drumului Tătarilor, ar fi fost important ca, pe lângă Grigore Antipa, să fie prinsă și
Gheorghe Hasnaș, care este la mijlocul Drumului Tătarilor și ar fi fost accesibilă pentru locuitorii și
dintr-o parte, și din cealaltă a drumului, să acceadă către Popa Șapcă și către Tudor Vladmirescu. Nu
văd de ce nu ați prins și această stradă, ar fi putut fi prinsă foarte ușor.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (19).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în str. Pod de piatră, nr. 88 A și asigurarea condițiilor în
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vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă str. Pod de piatră, nr. 88A, municipiul
Botoșani” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – lămuriți-mă, vă rog, de locația exactă, m-am
uitat pe Google Maps și am văzut că e pe Pod de Piatră, acolo unde e oborul acum, să înțeleg că
faceți desprindere din obor? Și la fel și la punctul următor, e la intrare în cartierul ANL, acolo unde e
sensul giratoriu? Pentru că nu reușesc să îmi dau seama unde vin aceste locații.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – da, domnule Primar, este vorba despre o investiție
care se dorește a fi realizată pe o suprafață de teren, unde acum funcționează oborul de pe strada Pod
de Piatră, și care este învecinată cu direcția dumneavoastră, inclusiv strada Codrului. Iar cea de-a
doua propunere a mers cu două variante, pentru că avem nevoie să realizăm un PUZ, și aici suntem
contra cronometru, avem un termen de depunere, și, dacă reușim realizarea acestui PUZ, propunerea
inițială este pentru o creșă, chiar la intrarea în oraș, pe partea stângă, înainte de LukOil, suprafață de
teren pe care am primit-o de la Armată. Dacă nu reușim realizarea acestui PUZ, varianta alternativă,
pentru a nu pierde oportunitatea, o reprezintă o suprafață de teren din Cartierul ANL – Șoseaua
Iașului, în vecinătatea locurilor care au fost edificate acolo. Cred că v-am lămurit.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – da, m-ați lămurit foarte bine, felicitări, vă
susțin cu deschidere maximă aceste două proiecte, pentru că avem o singură creșă și avem nevoie de
mai multe unități de acest gen. De altfel, aș dori să vă rog, domnule Primar, în avizele pe care le dăm
în construirea unor cartiere mai ample, poate impuneți constructorului, prin certificatul de urbanism,
înființarea de creșe din acele zone tocmai pentru a ajuta la mai buna organizare a orașului, la
defluarea lui, pentru că părinții dimineața nu vor mai fi nevoiți să străbată jumătate din oraș și, dacă
ar avea creșe și grădinițe în cartierul unde locuiesc, le-ar fi mai ușor să lase copiii și să îi ia la
sfârșitul programului și să nu mai fie orașul un calvar prin faptul că trebuie să te muți din Pod de
Piatră până la creșa care este tocmai în spate la ACR, în celălalt capăt de oraș.
Deci, vă susțin aceste două proiecte, și, pe viitor, vă rog încă o dată să aveţi în vedere, să
impunem construirea de noi creșe dezvoltatorilor imobiliari.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (19).
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in șoseaua Iașului 2C și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă Șoseaua Iașului, nr. 2C, municipiul Botoșani”
– 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 (19).
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea predării către
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea
7

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 12 octombrie 2021

executării obiectivului de investiţii „Construire Creșă șoseaua Iașului, municipiul Botoșani” – 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 (19).
Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special
privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la Modern
Calor S.A. Botoşani pentru contractarea unui credit de investiții în sumă de 6.400.000 lei, având
garanție ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare ale Împrumutatului și ipoteca mobiliară
asupra creanţelor Împrumutatului rezultate din contractele încheiate cu debitorii cedaţi, Compania
Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. și Operatorul Pieței de Energie
Electrica si de Gaze Naturale, OPCOM S.A. – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1
și nr. 5.
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – sigur nu este o greșeală? Cred că s-a corectat, nu
apare în anunțul de astăzi BCR, vă rog să verificați.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – se consideră că ordinea de zi este
corectată conform titlului din proiectul de hotărâre.
Fiind supus la proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere
(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).
Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind
împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C
Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani – 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 (19).
Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL
nr.321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale
unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – aș propune ca la punctele 3 și 4 din anexă, în
speță la COlegiul Laurian și la Colegiul Eminescu să fie o înțelegere de comun acord ca să rămână
un reprezentant, în cazul nostru, la Colegiul Laurian, Flutur Cătălin și cu un reprezentant al PSD,
domnul Murariu sau domnul Bosovici, iar la Colegiul Eminescu să rămână domnul Gheorghiță
Marcel și un reprezentant al PSD, în speță doamna Lăzăruc sau domnul Tanasă, și cred că am reuși
să armonizăm aceste două colegii naționale.
La celelalte poziții, dacă nu sunt propuneri sau nu sunt doritori, noi o propunem pe doamna
Adăscăliței, care dorește să se implice în aceste consilii de administrație, și, unde dumneavoastră nu
vreți să propuneți, doamna Adăscăliței se oferă să ocupe locurile vacante.
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Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – la punctul 4, domnul Mihai Tanasă am
înțeles că se retrage și rămân doamna Lăzăruc și domnul Gheorghiță, am să fac propuneri pentru
celelalte puncte. Școala Nr. 10, domnul Rogojinschi, poziția nr. 2, domnul Buliga Marius, poziția nr.
3, domnul Bosovici și domnul Murariu, poziția nr. 5, propunem pe domnul Rogojinschi, poziția nr. 6,
Liceul Sportiv, propunem pe domnul Miluță, poziția nr. 7, doamna Vicol, Colegiul „Gheorghe
Asachi”, poziția nr. 8, Liceul „Alexandru cel Bun” doamna Diaconu Silvia, poziția nr. 9, COlegiul
„Octav Onicescu”, doamna Dana Lăzăruc. La punctul 3 nu am retras nimic, trebuie vot.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – mă retrag eu de la Seminarul Teologic.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – la poziția 9, la Colegiul „Octav Onicescu”,
aș avea două propuneri, domnul Amos Andrei și domnul Daniel Botezatu, la Liceul cu Program
Sportiv o propun pe doamna Adăscăliței și la Liceul de Arte tot doamna consilier Adăscăliței.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – la poziția 1 mai este nevoie de o propunere,
la Școala Nr. 10.
Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – propunem pe doamna doctor Adăscăliței.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – doamna Secretar general, vă rog să citiți
propunerile.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – la poziția 1, Școala Nr. 10, doamna
Vicol, domnul Rogojinschi și doamna Adăscăliței; la poziția 2, Școala „Sf. Maria”, domnul
Gheorghiță și domnul Buliga Marius; la poziția 3, Colegiul „A. T. Laurian”, domnul Flutur, domnul
Bosovici și domnul Murariu; la poziția 4, Colegiul „Mihai Eminescu”, domnul Gheorghiță și doamna
Lăzăruc; poziția 5, domnul Flutur, doamna Lăzăruc, domnul Rogojinschi și doamna Adăscăliței;
Liceul cu Program Sportiv, domnul Taielup, domnul Andrei Amos, domnul Timofti și doamna
Adăscăliței; poziția 7, domnul Maxim, domnul Taielup și doamna Vicol; poziția 8, doamna
Curelariu, domnul Boboc și doamna Diaconu; poziția 9, Colegiul „Octav Onicescu”, domnul
Rogojinschi, doamna Lăzăruc, domnul Amos și domnul Botezatu; și poziția 10, doamna Vicol.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – sugestia mea, după ce ați auzit propunerile,
dacă dorește cineva să se retragă pentru echilibrarea pozițiilor, numărului de membri în consiliul de
administrație, vă rog să vă înscrieți la cuvânt și să vă retrageți. Dacă nu, vom face buletinele de vot,
se va vota și vedem ce iese la vot.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – la pozițiile 3, 5 și 6 sunt propuneri mai
multe decât locurile.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – stimați colegi, vă propun o pauză de 10
minute în care să discutăm acest proiect și să studiați proiectul de pe completare pe care l-ați primit
în copie.
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Fiind supusă la vot pauza, aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă
(domnul consilier Marcel Gheorghiță) – lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Silvia
Carmen Diaconu.
După încheierea pauzei, se revine la discuția punctului 12 de pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – problema este la poziția nr. 3, respectiv
Colegiul Național „A. T. Laurian”, unde sunt 2 poziții libere și s-au făcut 3 propuneri, respectiv
domnul Flutur, domnul Bosovici și domnul Murariu. Erau 3 locuri și rămân două, unul din cei trei
trebuie să se retragă sau să votăm. În regulă, vom merge la vot cu 3 poziții și vedem ce iese la vot.
Mai departe, poziția nr. 5, Liceul de Arte, aici avem o singură poziție disponibilă și avem 2
propuneri. E vorba de domnul Rogojinschi și doamna Adăscăliței. Ori se retrage cineva și rămâne o
singură persoană, ori mergem la vot.
Domnule Tanasă, e vorba de poziția 4, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, unde sunt două
poziții libere, ați fost 3 membri în consiliul de administrație, unul trebuie să se retragă sau, prin vot.
Deci dumneavoastră vă retrageți. În regulă, rămâne doamna Lăzăruc și domnul Gheorghiță Marcel.
Aici nu se mai supune la vot, pentru că rămân cei care erau în consiliul de administrație.
La poziția nr. 6, Liceul cu Program Sportiv, este vorba, în momentul de față, de domnul
Taielup și domnul Amos, mai este o poziție liberă, pe care au fost propuși domnul Miluță Timofti și
doamna Adăscăliței Monica. Mergem la vot sau se retrage cineva? La poziția nr. 9, la Colegiul
Economic „Octav Onicescu”, este domnul Rogojinschi, și mai sunt două poziții, pe care s-au înscris
doamna Lăzăruc Dana, domnul Amos Andrei și domnul Botezatu. Se retrage cineva din cei trei sau
nu? Deci nu se retrage, mergem cu cele trei. La Seminarul Teologic, m-am retras eu, a rămas doamna
Vicol, nu e nevoie de vot.
Se vor face buletinele de vot și vom vota la final, după ce discutăm completarea la ordinea de
zi.
Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului
special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la
Urban Serv S.A. Botoşani privind aprobarea majorării capitalului social și contractarea unui credit
bancar în sumă de 105.000 lei – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru – lipsesc din sală la
momentul votării doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri
Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Petru Rogojinschi și Mihail Gabriel Tanasă.
Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 370 din 26 noiembrie 2020
privind aprobarea proiectului „EDUSIG – Educație în siguranță în Municipiul Botoșani”, COD
MySMIS 146289 și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17
voturi pentru – lipsesc din sală la momentul votării domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și
Mihail Gabriel Tanasă.
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Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de răspuns la plângerea prealabilă
formulată de d-nul Eugen - Cristian Țurcanu, în calitate de Director al Direcției Servicii Publice,
Sport și Agrement, împotriva H.C.L. nr. 284 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și
Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement din
municipiul Botoșani, adoptată în ședința Consiliului Local din data de 30 august 2021 – nu prezintă
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru și 6 abțineri (doamna consilier
Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță,
Maricel Corneliu Maxim și Constantin Liviu Toma) – din motive tehnice, domnul consilier Mihail
Gabriel Tanasă a votat verbal; nu a participat la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.
Se revine la punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei
la HCL nr.321/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Botoșani.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – rog comisia de validare și numărare să își
preia atribuțiile, rămâneți în sală pentru a vota proiectul în ansamblu.
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, repet
votul dumneavoastră: la Școala nr. 10, domnul Rogojinschi și cu doamna Adăscăliței, la Școala
Gimnazială „Sf. Maria”, domnul Buliga, la „A. T. Laurian”, domnul Flutur și Bosovici, la Liceul de
Arte este doamna Adăscăliței, la Liceul cu Program Sportiv, doamna Adăscăliței, la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi”, doamna Vicol, la Liceul „Alexandru cel Bun”, doamna Diaconu, iar la Colegiul
Economic „Octav Onicescu” este doamna Lăzăruc și cu domnul Botezatu.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenți (19).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Cătălin Boboc – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Cătălin Boboc

SECRETAR GENERAL,
Oana Gina Georgescu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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