
ROMÂNIA 
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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 28 iunie 2021 

 

 Prin dispoziția nr. 582 din 25.06.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 28 iunie 2021, ora 1400, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 582 din 25.06.2021 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 pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa II” (cheltuieli 

eligibile și neeligibile) 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II" 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Închidere SST neconforme în Municipiul 

Botoșani, județul Botoșani”, apel de proiecte ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe 

periculoase în depozite municipale temporare”, EEA Grants 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de 

Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare 

spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” municipiul Botoșani 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților 

municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Eltrans S.A. în vederea 

demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la SC Eltrans S.A. 

Botoșani. 
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Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă 14 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier 

Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel Botezatu, Bogdan 

Ciprian Buhăianu, Marcel Gheorghiță, Marian Murariu, Maricel Corneliu Maxim și Miluță Timofti, 

având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință. 

 

Prin adresa nr. 331/23.06.2021, doamna consilier Monica Răileanu și-a depus demisia din 

Consiliul Local al municipiului Botoșani. 

 

Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnelor consilier Cătălina Camelia Lupașcu și 

Ada Alexandrina Macovei și cele ale domnilor consilieri Daniel Botezatu, Bogdan Ciprian Buhăianu, 

Marcel Gheorghiță, Marian Murariu, Maricel Corneliu Maxim și Miluță Timofti, acestea au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14). 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (14).  

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru 

perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – 

etapa II” (cheltuieli eligibile și neeligibile) – 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 (14). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - etapa II” – este avizat favorabil 

de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – dac ă tot suntem la Reabilitarea energetică și 

extinderea termoficării – etapa a II-a, vreau să insist încă o dată către colegii noștri scumpi care 

conduc societatea Modern Calor, atâția câți au mai rămas, sau care au venit acum, pe ultima sută de 

metri, și înțeleg că avem o întreagă schimbare de garnitură acolo, începând de la celebrul consiliu de 

administrație, până la directori, manageri, să face, totuși, un efort, la 40 și ceva de milioane de euro 

băgați acolo odată, plus acum încă vreo 10, cât vrem acum să băgăm încă o dată, să ne explicăm către 

populația municipiului Botoșani să nu se debranșeze într-o veselie în continuare de la Modern Calor. 

Noi tot băgăm zeci de milioane, nu o mie de euro, pentru că eu, dacă vă cer să cumpăr ceva de o mie 

de euro la direcția mea, săriți în sus, că Țurcanu cheltuie banii, dar acolo, că dăm cu zecile de 

milioane de euro într-o gârlă, nu se sesizează nimeni. 
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Să încercăm să facem atractiv sistemul acesta public de termoficare, să branșăm câți mai 

mulți utilizatori publici, sper, pe acest proiect votat astăzi, dar, în special, pe partea de comunicare 

către populație, să nu mai avem atâtea debranșări. Noi avem debranșări cu zecile, sutele, anual, și 

branșări nu știu câte sunt înapoi, din cei care au plecat și să se întoarcă înapoi. Eu mă toit chinui de 

vreo 3 ani să mă întorc înapoi, dar nu reușesc, am tot reparat centrala aia de vreo 3 ori și am făcut-o 

să mai supraviețuiască, pe care o am acasă, numai să nu mai fiu nevoit să cumpăr altă centrală și nici 

să nu mă rebranșez la Modern Calor.  

Vă rog frumos să le transmiteți colegilor de acolo să încerce să facă o campanie de promovare 

locală pentru rebranșări în sistemul energetic centralizat. 

 

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

consilierilor prezenți (14). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Închidere 

SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, apel de proiecte ”Măsuri de reducere a 

contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, EEA Grants – 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 (14). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” municipiul Botoșani 

– 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 (14). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea 

reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Eltrans S.A. în 

vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la SC Eltrans S.A. 

Botoșani – este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – normal că am votat împotrivă la acest proiect 

de hotărâre și voi vota împotrivă, și am dat și avizul nefavorabil la comisia juridică, ținând cont de 

niște lucruri foarte clare, noi le știm cu toții aici, a fost o selecție corect aprobată, s-au întors 

lucrurile, am nominalizat niște administratori provizorii, acea hotărâre aleasă de consiliu nu este 

validată, și, pentru că nu a fost legală, nu a fost validată de Prefectură, a fost un proces, s-a încercat 

suspendarea acelei hotărâri și să se meargă înainte, a fost un proces la Tribunalul Botoșani, știm prea 

bine că Primăria Botoșani a pierdut acel proces, Mâine este recursul la Curtea de Apel, mă miră 

foarte mult că nu am așteptat și ziua de mâine să vedem. 

Eu am spus-o și data trecută aici, a fost o hotărâre ilegală, nu putem să votăm ceva ilegal. 

Dacă, probabil, va trece de tot ce înseamnă procese și dacă asta este voința Consiliului Local, dar, în 

acest moment, nu se poate face acest lucru. Valabilă este selecția făcută de către expertul 
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independent, nu dorința noastră personală, la un moment dat, de a numi pe cineva acolo, oricum. 

Asta este părerea mea și așa voi vota. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – urgența acestui proiect este motivată de faptul că 

avem nevoie de avizarea bugetului de venituri și cheltuieli de la Eltrans, iar ceea ce spuneți 

dumneavoastră, domnule Flutur, că putem pierde în instanță, foarte bine putem să câștigăm, și atunci 

decizia noastră este corectă. Am venit cu argumente în ceea ce privește procedurile de selecție și am 

arătat că nu s-au respectat toate normele legale și calendarul și tot ceea ce trebuiau să facă cei de 

acolo, am numit administratori provizorii, avem o hotărâre de consiliu local care astăzi își produce 

efectele, nu a fost atacată în instanță ca să fie suspendată. 

Astăzi vă cerem dumneavoastră, consilierilor locali, convocarea consiliului de administrație, 

în principal pentru avizarea bugetului de care are nevoie această societate comercială. Celelalte 

demersuri în instanță și alte proceduri își parcurg mersul firesc, dar avem nevoie de buget la Eltrans. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – sunt absolut de acord că ne trebuie buget la 

societățile din subordinea Consiliului Local. Nu am făcut noi acest blocaj, și vreau să vă mai spun un 

lucru: aduceți-vă aminte, anul trecut ce s-a întâmplat, când am blocat acea societate, dar pe o poveste 

minoră, acelei societăți căreia îi trebuia consiliu de administrație provizoriu sau, oricum, am blocat-o, 

și timp de 6-7 luni, ne-am hârâit între noi că nu avea cine să semneze contractele cu autobuzele. 

Pe de o parte, toată lumea ne spunea că sar tramvaiele de pe șine, săreau, că săreau, că erau 

sărite, le împingea cineva în mod voit, ne-am bătut 6-7 luni pe o poveste care s-a rezolvat la un 

moment dat, și ne-ați întârziat atunci, la un moment dat, 7 luni. Nu am avut consiliu de administrație, 

puteam să facem mai repede achiziția la autobuze, puteam să facem lucrul acesta. A fost un joc 

politic meschin pentru că eram în campania electorală. 

Vă spun că, de această dată, această hotărâre de consiliu sa noastră nu are viza de legalitate, 

nu avem nimic. Știu că trebuie ca această societate să aibă buget, pentru că înțeleg foarte bine lucru 

acesta, dar nu putem să venim acum să spunem că trebuie să aibă buget și să mergem pe un lucru 

care nu a fost corect de la bun început. Eu îmi voi menține acest vot, mai treceau câteva zile, o 

săptămână, până ne lămuream cu toții când am luat hotărârea bună. atunci când expertul independent 

a stabilit cine va face parte din consiliul de administrație sau atunci când noi, având o majoritate 

fragilă, și nu ne-am gândit, poate, la bunul mers al orașului, ne-am gândit doar la modul în care să ne 

punem oameni, să controleze societățile și să blocăm totul. Chiar cred că trebuie să meargă orașul 

înainte, dar nu în formula asta. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – voi avea o ultimă intervenție, hotărârile de consiliu 

local nu au nevoie de niciun aviz de la Prefectură, cred că știți acest lucru, prefectul are doar dreptul 

să atace în instanță, hotărârile sunt valabile de la publicare, nu așteptăm niciun aviz de la Prefectură 

pentru a fi valabile, mai mult, avem nevoie de buget până pe data de 30 și mai sunt o serie de 

demersuri pe care trebuie să le facem la Registrul Comerțului cu înregistrarea administratorilor 

pentru această societate. Acesta este motivul pentru care vin în fața dumneavoastră și vă rog să votați 

acest proiect.  
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Domnul consilier Constantin Liviu Toma – astăzi încercăm să facem să fie complet, deci 

mai avem o întârziere de două luni, pe care ar trebui să ne-o asumăm cu toții, dar ce voiam eu, de 

fapt, să întreb, nu voi face alte comentarii: de ce nu amânăm această decizie până miercuri, asta nu 

înseamnă decât două zile. Înțeleg că va fi luată o decizie definitivă în instanță, care se ne ajute ca toți 

colegii consilieri locali, să nu facem o greșeală astăzi, încât miercuri, sau în viitorul apropiat să 

revenim cu acest proiect cu care tot revenim de 6 luni. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – am spus că nu mai intervin, dar trebuie să dau 

explicații. Miercuri nu înseamnă că se decide în instanță, poate fi o amânare, nu avem nicio 

certitudine. Mai mult, miercuri este 30, ultima zi, și nu mai avem timp să înscriem la Registrul 

Comerțului administratorii provizorii.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 9 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu) și 2 

abțineri (domnii consilieri Andrei Amos și Constantin Liviu Toma). 

 

 Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Andrei Amos  – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

             Consilier,                 Ioan Apostu                                          

          Andrei Amos 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Redactat și dactilografiat,  

             Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


