ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 20 septembrie 2021
Prin dispoziția nr. 802 din 15.09.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat Consiliul
Local în şedinţă extraordinară pentru data de 20 septembrie 2021, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai
Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 802 din 15.09.2021 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:
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din
14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și
cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea prin
concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Botoșani, Caietului de
sarcini de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Botoșani,
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul
Botoșani și prelungirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public actual până la finalizarea procedurii de stabilire a noului concesionar și semnarea
contractului cu acesta
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de
dezmembrare a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C.
„Locativa” S.A
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2017
privind aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru pajiştile permanente din
municipiul Botoşani
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și
Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539, și
a cheltuielilor legate de acest proiect
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivele de investiții finanțate prin PNDL II
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Studioul TVR Iași, în cadrul
emisiunii “Caravana TVR 3”
9. Proiect de hotărâre 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

Completarea ordinii de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații
2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani
pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea
proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice cu destinație de unități de învățământ – Grădinița nr. 8, municipiul Botoșani” prin
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de arondare a creșei municipale la o unitate
de învățământ preșcolar cu program prelungit din municipiul Botoșani
Şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei participă 22 consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier local
Cătălin Mugurel Flutur, având depusă cerere de învoire la mapa președintelui de ședință.
Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, aceasta a
fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) – nu a votat domnul consilier
Marian Murariu.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) – nu a votat domnul consilier Marian Murariu.
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 138 din 14.05.2020 privind înființarea Serviciului public pentru
administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani – este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr.
3.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – există două amendamente la acest proiect,
amendamentul domnului Primar și amendamentul pe care l-am depus eu. Vreau să știți că
amendamentul propus de mine a preluat în proporție de 95% amendamentul domnului Primar,
excluzând prevederile ce se referă la acceptarea donațiilor între străini. Ca să nu mai avem acceași
confuzi8e ca tura trecută, pentru a elimina această posibilitate a donațiilor între străini este necesar ca
amendamentul meu să treacă, nu și al domnului Primar. Și fac un apel la doomnul Primar să își
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retragă acest amendament, pentru a nu mai avea probleme și confuzii. În caz contrar, am rugămintea,
dragi colegi, să respingeți amendamentul domnului Primar, pentru a putea să eliminăm această
prevedere, care permite donațiile între persoane străine.
Conform amendamentului depus de către mine, va fi permisă donația între persoanele cu grad
de rudenie până la gradul IV și, după cum v-am spus, preia și celelalte prevederi foarte bune din
amendamentul domnului Primar.
Fiind supus la vot amendamentul nr. 1, amendamentul domnului Primar, acesta a fost respins
cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Monica Delia Adăscăliței, Raluca Ștefania Curelariu și
Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Constantin Liviu Toma) și 6
abțineri (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin
Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).
Fiind supus la vot amendamentul doamnei consilier Curelariu, acesta a fost aprobat cu 20 de
voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marius Petru Rogojinschi) și 1 abținere (domnul
consilier Miluță Timofti).
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta a fost
aprobat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Maricel Corneliu Maxim).
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de
oportunitate privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public în
municipiul Botoșani, Caietului de sarcini de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public din municipiul Botoșani, contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public din municipiul Botoșani și prelungirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului
de iluminat public actual până la finalizarea procedurii de stabilire a noului concesionar și
semnarea contractului cu acesta – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și
nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3.
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – timp de peste o lună am avut discuții cu domnul
Semenescu, aici de față, cu domnul Alin Balan, din Aparatul Primăriei, a fost o discuție lungă pe
probleme tehnice, am observat că proiectanții și cei responsabili au făcut modificările de rigoare, eu
vedeam proiectul în altă formă, într-o formă mai eficientă, dar, pentru că proiectul este deja făcut, de
data asta am să votez, trebuie făcut iluminat, trebuie făcute extinderi, trebuie modernizat acest sistem
învechit de iluminat, urmând ca implementarea lui să fie urmărită, inclusiv de mine, cu un ochi critic.
Să sperăm că vom avea parte de un sistem modern și eficient.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot
împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica
Delia Adăscăliței și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc,
Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Cătălin Eugen Țurcanu).
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru
efectuarea operaṭiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani – 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 (22).
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând
bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. – este avizat favorabil de comisiile de specialitate
1, nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
a consilierilor prezenți (22).
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 17 din 31.01.2017 privind aprobarea amenajamentelor pastorale, valabile pentru pajiştile
permanente din municipiul Botoşani – 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 (22).
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traianmunicipiul Botoșani”, cod SMIS 150539, și a cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (22).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL II – 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 (22).
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu
Studioul TVR Iași, în cadrul emisiunii „Caravana TVR 3” – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 4 și nr. 5.
Domnul consilier Constantin Liviu Toma – vreau să fac o singură observație aici, cred că sa strecurat o greșeală, sunt trecute două date, sâmbătă, 9 octombrie și duminică, 16 octombrie, prima
dată este corectă, dar cred că la a doua ar fi vorba de sâmbătă, 16 octombrie, pentru că nu există în
calendarul pe 2021 duminică, 16 octombrie. Dacă este cineva care să ne spună dacă este așa, ca să
știm exact, înainte de a supune la vot, care este data corectă, ori sâmbătă, ori duminică.
Doamna Florentina Gheorghiță – este corectă data din calendar, deci 16 octombrie.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – e o eroare materială, va fi îndreptată.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu mențiunea modificării datei calendaristice, acesta
este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
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Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 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 comisia de
specialitate nr. 1 și nefavorabil de comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5.
Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – grupul PSD dorește să facă următoarele
propuneri: Cătălin Ursu, economist, cu 18 ani experiență, Ana-Meda Florea, economist la DRDP de
13 ani, Simion Drelciuc, președinte al consiliului de admistrație și fost director al unităților
subordonate Consiliului Local, cu experiență, Paula Berențan, avocat, și Ciocan Vasile, inginer RAR.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – alte discuții? Să se pregătească buletinele
de vot, vă rog. La final, după ce discutăm și proiectele de pe completare, vom trece la vot secret.
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier
Boboc Cătălin) – consilierii din grupul PNL nu au participat la vot.
Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unor
donații – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și,
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind exprimarea
acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și
efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ –
Grădinița nr. 8, municipiul Botoșani” prin Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19
voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Daniel Botezatu) și 2 abțineri (doamna consilier
Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Andrei Amos).
Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării
de arondare a creșei municipale la o unitate de învățământ preșcolar cu program prelungit din
municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vin cu rugămintea să acceptați acest proiect de
hotărâre așa cum a fost propus, pentru că intenționăm să transdferăm personalul, așa cum ne permite
legislația, în subordinea Inspectoratului Școlar, diferența de bani să fie investită în viitor tot în
educație, iar, dacă tot discutăm despre această modificare, vreau să vă mai spun că mai avem trei
proiecte pentru a face creșă în municipiul Botoșani, una cu fonduri europene, la ANL Cișmea, și încă
două, pentru care încă lucrăm la documentația pentru a fi transmisă la Ministerul Dezvoltării, pe
strada Pod de Piatră și pe Șoseaua Iașului, undeva lângă cartieul nou ANL Cișmea.
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Pe viitor, ar fi un sprijin pentru administrația locală ca aceste salarii și tot ceea ce ține de
procesul educațional să fie gestionat de către Ministerul Educației Naționale, iar municipalitatea să
acorde o atenție deosebită dotărilor și cu diferența de bani care rămâne de la plata acestor salarii. Și,
pe viitor, dacă legislația va rămâne la fel, voi veni cu aceeași propunere, să facem exact cum facem
cu școlile și grădinițele din municipiul Botoșani, să asigurăm baza materială, iar salariile și actul
educațional să fie gestionat de cei care o fac mai bine, poate, decât o facem noi.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei – ne bucurăm că se întâmplă acest lucru, este
firesc și normal. Vă mulțumesc, domnule Primar, că ați introdus de urgență acest proiect pe ordinea
de zi, așa cum v-am rugat și prin adresă oficială. Este important pentru noi ca învățământul să
cuprindă toți copiii, chiar de la 11 luni și până la finalizarea studiilor, sperăm noi, cât mai târziu, în
învățământul preuniversitar, doar până la absolvirea liceului.
Profit de ocazie și să vă mulțumesc pentru că ați fost de acord să redăm sala de sport de la
Liceul Pedagogic elevilor și profesorilor, de la care am primit mulțumiri și vi le transmit, și am să vă
rog astăzi să fiți de acord cu plata utilităților la două unități de învățământ în care intenționăm să
organizăm centrul de excelență.
Dacă este nevoie, împreună cu colegii, voi face și un proiect de hotărâre sau un acord de
parteneriat, cum veți considera necesar, există loegislație care să nhe permită acest lucru. Vă propun
să înființăm centrul de excelență începând cu 1 octombrie pentru municipiul Botoșani, la Colegiul
Național „Mihai Eminescu”, pentru liceu, iar la Școala Gimnazială Nr. 11, pentru elevii de gimnaziu,
pe câteva discupline unde județul nostru a obținut deja rezultate foarte bune. Drept urmare, aceasta
este rugămintea, voi veni cu detalii, dacă le veți considera necesare. Atât vă spun, și dumneavoastră,
stimați colegi consilieri, faptul că la gimnaziu ne axăm pe matematică, limba română și științe
integrat, pentru că așa sunt și olimpiadele, și concursurile, în general, iar la liceu, matematică,
informatică, fizică, chimie, biologie și limba engleză, urmând ca partea de robotică să fie lăsată la
Palatul Copiilor, unde funcționează foarte bine.
De asemenea, vă informez că începând cu luna octombrie, facem demersuri pentru
completarea normelor cu pază umană la toate unitpțile de învățământ, școli și licee din municipiul
Botoșani, astfel încât această problemă să fie definitiv soluționată, acesta este o altă veste bună, iar
cu privire la ultimele informații apărute în media, am să vă rog două lucruri: în ceea ce privește sala
de sport de la Colegiul „Gheorghe Asachi” să reevaluăm situația și să vedem dacă se întâmplă acolo
lucrurile așa cum ar trebui, cu campania de vaccinare, sau poate o redăm și pe acesta elevilor și
profesorilor, pentru că este foarte mare nevoie, și este un colegiu foarte mare, și al doilea lucru pe
care vă rog să îl faceți, domnule Primar, este să îeșiți public și să le spuneți tuturor părinților care
încă mai contribuie la fondul clasei, după care se plâng că fac acest lucru, deși nu cred că îi forțează
nimeni, să ieșiți public și să arătați bugetele fiecărei unități de învățământ pentru materiale sanitare,
pentru dezinfecție, pentru tot ce trebuie în școli și, mai ales, execuția de la această dată, ca să le
arătăm părinților că Primăria se ocupă, atât cât poate și cât îi permite bugetul, de asigurarea tuturor
condițiilor necesare de funcționare a școlilor din municipiul Botoșani, iar fondul clasei este un abuz,
și din partea părinților care fac lucrul acesta, și îi forțează și pe ceilalți părinți să contribuie, și din
6
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partea profesorilor care acceptă, și a directorilor. Drept urmare, lucrurile știm că nu vor putea fi
stopate, dar măcar diminuate, cu ajutorul dumneavoastră și al colegilor care trebuie să cunoască
situația, așa cum este ea.
În ceea ce privește manualele, auxiliarele și materialele didactice, da, fiecare părinte poate să
aleagă dacă elevul, copilul, poate să învețe de pe o culegere sau nu, și iarăți este vina celor care fac
lucrul acesta, pentru că nu lucrează diferențiat. Cei vor din culegere, din culegere, ceilalți, din
manualele care sunt asigurate în proporție de 98% în județul Botoșani, exceptând clasa a III-a, câteva
discipline.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vă mulțumesc că susțineți acest proiect. În ceea ce
privește celelalte probleme pe care le-ați ridicat, vă propun să avem o ședință, împreună cu directorii,
în care să ne uităm și peste execuția bugetară a anului precedent; acolo unde au rămas bani, deși li sau cerut părinților, am și eu lista cu materialele sanitare pe care părinții trebuie să le aducă în plus la
unele școli, și știu că sunt bani din costul per elev. Mai mult, municipalitatea poate veni cu investiții
și cu susținerea actului educațional, astfel încât părinții să nu trebuiască să mai plătească nimic la
școală, în afara celor auxiliare la care ați făcut referire, dar aici trebuie un management mai bun, și
doar împreună cu dumneavoastră putem face acest lucru, pentru că aveți alte pârghii asupra
directorilor.
În ceea ce privește centrele de vaccinare, va rămâne unul singur, la Colegiul „Gheorghe
Asachi”, unde vom avea în continuare posibilitatea să asigurăm botoșănenilor și altor persoane
această condiție de a se vaccina, dacă doresc, iar personalul de acolo va fi reevaluat, împreună cu
colegii mei, vom lua cele mai bune decizii, astfel încât să avem o etic a muncii, așa cum am spus și
cu alte ocazii, de care să fim cu toții mândri. Vă mulțumesc și aștept o colaborare viitoare pe ceea ce
înseamnă educație, pentru că se pare că suntem pe drumul cel bun aici.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu aș vrea să fiu și eu pe aceeași lungime de
undă cu dumneavoastră, că toate lucrurile sunt în regulă și învățământul merge strună, dar nu este
așa. Ce s-a întâmplat la Colegiul „Asachi” în aceste zile arată încă o dată prostia și autosuficiența
celor care sunt capacitați în această poveste, e o sfidare a bunul simț, e o batjocură celor mai mulți
oameni, ce s-a întâmplat acolo, și este a fdoua sau a treia oară când suntem cap de afiș la nivel
național cu dansuri pe manele, referitor la oameni care sunt îmbrăcați în combinezoane, în spitale și
în combinezoane, nu știu, e o boală la noi. A mai fost la Spitalul Județean prin primăvară sau în iarna
trecută, la Dorohoi, aici am ajuns aici, cu rugăciune, cu bătaie dse joc, și apoi cu dansuri și cu ditamai
picnicul acolo. Nu știu cine i-a trimis pe oamenii aceia acolo, cum au fost aleși, pe ce criterii, dar știu
că sunt pe bani foarte, foarte buni și e o bătaie de joc. încă o dată, ne-au mai pus o etichetă, pentru că
am ajuns iar subiect de știri național. Înțeleg că vreți să lăsați lucrurile să fie așa, să nu spunem nimic,
să trecem cu vederea, dar nu se poate. Aceia nu trebuie evaluați, trebuie dați afară, nu mai colaborați
cu ei. Dacă putem să facem acest lucru, faceți-o de astăzi, dați un mesaj public.
La ce spunea doamna inspector general Macovei, și dumneavoastră, domnule Primar, cei din
școli trebuie să înțeleagă că trebuie să facă achiziții proprii prin materiale sanitare și de igienă, dar au
o boală acești domni directori, contabili șefi, cei care se ocupă de achiziții, să paseze tot timpul ori
către părinți, pe comitetele de colectă de bani, ori pe Primărie. Ei înțeleg puterea de a fi directori doar
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din prisma avantajelor și a faptului că are pusă plăcuța pe ușă și ocupă această funcție. Dar, oricare ar
fi director, și nu vreau să se supere acum nici alt coleg de prin insepctorat sau profesor, e mereu
aceeași boală, mai bine faci listuța și o împingi colegilor sub nas. Când îți dă lista de materiale,
șervețele, hărtie igienică, nu e normal. Civilizația pleacă de la folosirea grupului sanitar și spălatul pe
mâini, după aceea vorbim despre educație complexă privind informația pe care o transmitem
copiilor. Noi nu suntem în stare să îi disciplinăm să folosească toaletele, civilizați și cum trebuie, și
aducem de acasă baxuri întregi de hârtie igienică și de săpun, și de aici pleacă toată povestea.
Referitor la creșă, întrebarea mea este următoarea: dacă avem norme metodologice de
aplicare a acestei prevederi legale, și, dacă nu avem, dacă votăm sau amânăm acest proiect? Și vreau
să îmi răspundă doamna Secretar general dacă este corect și nu să ne spună peste câteva zile că
întoarce votul că a găsit dumneaei altă interpretare a legii.
Doamna Secretar general Oana Gina Georgescu – în primul rând, data trecută când am dat
aviz de nelegalitate, nnu m-a întrebat absolut nimeni, proiectul de hotărâre nu a fost semnat de mine,
dacă a semnat altcineva, nu însemnă că și eu trebuie să am aceeași părere. În al doilea rând,
interpretarea legii trebuie să o facem toți, nu numai eu s-au dumneavoastră.
S-au primit, după cum ați văzut, inclusiv astăzi cred că am primit o adresă de la inspectorat în
care ni se solicită punctul de vedere cu privire la această modificare legislativă. Noi ne-am mișcat
mai rpede, pentru că Consiliul local trebuie să își dea acordul, apoi Inspectoratul va stabili ce și cum
se întâmplă, la ce unitate de învățământ va fi arondată și, mai mult decât atât, am anticipat astăzi că
astfel se va modifica rețeaua școlară, motiv pentru care în raportul de specialitate sunt făcute toate
precizările necesare.
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – pentru că s-a discutat anterior atât de către
doamna inspector general, domnul Primar și domnul consilier de probleme legate de chestiuni de
natură administrativă, metodologică, curriculară, vreau să vă rog, având în vedere că vineri am
participat la ultima ședință ce a avut loc în cadrul consiliului de administrație la Colegiul „Octav
Onicescu” și în care ni s-a adus la cunoștință, doamna inspector general poate să ne confirme, un
ordin intern prin care se specifică faptul că în acele consilii de administrație unde este delegat un
singur reprezentant al consiliului autorității locale, trebuie să fie încă unul, cel puțin doi, mi-a spus
domnul director.
Am înțeles că s-a înaintat o adresă oficială către dumneavoastră și, dacă suntem în această
situație, pentru buna funcționare și în conformitate cu normele de legalitate, să completăm acele
consilii de administrație din normele de învățământ de pe raza municipiului Botoșani care, acolo
unde au un singur reprezentant al Consiliului Local, să fie desemnat și al doilea.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 3 abțineri
(doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Andrei Amos și Cătălin Eugen
Țurcanu).
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Se revine la punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre 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.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – grupul PNL se retrage de la acest vot.
Domnul președinte de ședință Cătălin Boboc – rog comisia de validare să își intre în
atribuții.
Domnul consilier Constantin Liviu Toma – nici eu nu voi participa la vot, având în vedere
că sunt câteva procese în instanță și aștept rezultatul.
Se începe procedura de vot. După încheierea procedurii, se anunță rezultatul votului.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi, 13
voturi „pentru”.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot
împotrivă (domnul consilier Boboc Cătălin) – nu au participat la vot doamnele consilier Monica
Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri
Andrei Amos, Daniel Botezatu, Maricel Croneliu Maxim, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian
Țurcanu).
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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