
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 01 februarie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 70 din 27.01.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat Consiliul 

Local în şedinţă extraordinară pentru data de 01 februarie 2022, ora 1000, în sala de ședințe „Mihai 

Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 70 din 27.01.2022 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 aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 

2022 

 

Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de 

iluminat public încheiat cu  S.C. Flash Lighting Services S.A. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

417 din 28.10.2021 privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale pentru 

obiectivele propuse spre finanțare prin programul „Anghel Saligny”  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare a municipiului 

Botoșani cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Județul 

Suceava, Județul Botoșani și municipiul Suceava pentru realizarea obiectivului de investiție 

„Drum expres A7 – Suceava – Botoșani” 

 

La lucrările şedinţei participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier 

Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur, având depuse cereri de 

învoire la mapa președintelui de ședință. Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu participă la 

ședință prin mijloace electronice. 
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Fiind supuse la vot învoirea doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu și a domnului 

consilier Cătălin Mugurel Flutur, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21).  

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aferentă, aceasta este aprobată cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Botoșani pentru anul 2022 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 

2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5. 

 

Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – vreau să vă aduc la cunoștință 

faptul că au fost înregistrate 4, ele au fost depuse de domnul consilier Țurcanu Eugen, al 

amendament a fost depus de domnul consilier Amos, al treilea amendament a fost depus de domnul 

consilier Maxim Maricel, 3 amendamente le avem depuse de doamna Curelariu și două 

amendamente depuse de domnul Primar. Mai sunt și alte amendamente care se doresc a fi depuse? 

Nu sunt, prin urmare, amendamente, ad-hoc. Discuții preliminare privind acest proiect, aveți? 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – câteva considerații asupra amendamentelor depuse 

de către dumneavoastră, așa cum a spus un coleg al nostru, o altă viziune în ceea ce privește unele 

obiective de investiții. La DSPSA, o repoziționare a sumelor care au fost prevăzute inițial, acceptăm 

acest lucru, cel puțin noi, din aparat, am considerat că nu este nicio influență.  

În ceea ce privește amendamentul domnului Maxim, se propune diminuarea sumei de la 

reparații curente pentru un obiectiv de investiții care privește o stradă care este deja asfaltată. Dacă 

dorim asfaltarea acestei străzi, banii trebuiau să rămână exact pe reparații străzi, nu pe un obiectiv 

nou de investiții, deci amendamentul nu este util în scopul în care l-ați gândit dumneavoastră, strada 

Săvenilor fiind deja asfaltată, nu putem introduce un obiectiv nou de investiții cu această stradă. 

Dacă era o stradă neasfaltată, da, că era un obiectiv nou de investiții, strada se poate face de pe 

reparații străzi, exact de la capitolul de unde dumneavoastră ați luat banii, deci c onsider că nu este 

depus corect, în scopul în care a fost gândit.  

În ceea ce privește amendmanetul domnului Amos, ați prevăzut și sume pentru o poziție 

bugetară, dar și credite de angajament, vă propun să completăm lista cu străzi pe carer am propus-o 

pentru reabilitare, pentru că mai sunt câteva, mai sunt Macului, au mai venit de la cetățeni, Militari, 

Humăriei, care, într-adevăr, au nevoie de proiectare, și apoi de reabilitare, și la prima rectificare de 

buget vă propun să le introducem pe toate. 

În ceea ce privește amendamentele colegilor de la USR, o altă viziune cu un obiectiv care a 

fost introdus anul trecut, dar care nu s-a implementat, rămâne ca dumneavoastră să decideți.  

În dezbaterea publică, o singură solicitare scrisă, deși am comunicat pe nenumărate canale, un 

singur cetățean a venit la dezbaterea publică, și ne-a lăsat o hârtie, pe care ați văzut-o, cu singuranță. 

Acesetea sunt amendamentele, acesta este bugetul, un buget axat pe investiții, cu precădere pe 

învățământ, l-am discutat cu nenumărate ocazii, și vă rog, dragi consilieri, să votați bugetul astăzi, 
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pentru a avea mai mult timp pentru a implementa proiectele de investiții care privesc, pe lângă 

învățământul la care am făcut referire, și sănătate, și infrastructură, și străzi, și parcări, un buget axat 

pe obiective de investiții ambițioase, cu provocări pentru colegii noștri, și, motivat de faptul că avem 

mai mult timp, îmi doresc o execuție foarte bună la sfârșit de an, și voi acorda o atenție deosebită 

secțiunii de dezvoltare. Dacă mai sunt alte solicitări, voi răspunde ulterior. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – amendamentul depus de mine se numește „Reabilitare și 

modernizare strada Gheorghe Hasnaș” și este cuprins la secțiunea de dezvoltare. Doresc să vă solicit 

votul pentru acest amendament, să fie prins măcar ca poziție în bugetul pe anul 2022, și, când vor fi 

bani, să reușim s facem și această stradă. Ce este important este că mai bine de o treime din această 

stradă este asfaltată. Prin Urmare, lungimea care ar mai trebui reabilitată și asfaltată cred că se ridică 

unde la 150-160 metri și costurile nu ar fi atât de ridicate, în schimb, importanța acestei străzi am 

scris-o și în amendament, este destul de mare, și ar fi un deosebit ajutor pentru societățile comericale 

de pe strada Drumul Tătarilor și pentru familiile botoșănenilor care locuiesc pe Drumul Tătarilor și 

străzile adiacente, Cireșoaia și Cernavodă. Eu vă mulțumesc și sper să votați acest amendament. 

 

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – amendamentul meu a fost gândit în ideea în 

care de la intrarea în Botoșani, de la indicator până la intersecția dintre străzile Împărat Traian și 

Tudor Vladimirescu să fie o lucrare mai de amploare, în sensul că acolo ar trebui prevăzut un sens 

giratoriu, la intersecția cu strada care duce către Primăria Răchiți se crează de multe ori acolo 

ambuteiaje, iar calea de rulare să fie lărgită, realizarea unor consolidări, pentru că în acea zonă știm 

cu toții că sunt alunecări de teren, și alte lucruri care afectează calea de rulare, de asta am gândit să 

fie pe investiții și nu reparații, peticire, ca să zic așa, care se face anual, și nu duce la o cale de rulare 

bună și adecvată pentru ceea ce ne dorim noi, și trebuie să gândim faptul că este singura intrare în 

orașul Botoșani, în municipiul Botoșani, care nu este reabilitată. 

Putem extinde calea de rulare prin reducerea dimensiunii trotuarelor, și atunci, cu siguranță, 

lucrările trebuie să fie prinse pe investiții. Eu vă rog să țineți cont de ceea ce am spus eu acum, și să 

menținem proiectul, să îl prindem în buget, pentru că este obligatoriu să avem o cale de rulare 

adecvată la ceea ce ne dorim noi ca botoșăneni.  

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – noi avem trei amendamente, am să le 

prezint cât pot de pe scurt, două dintre ele vizează alocarea către Cornișa a sumelor necesare pentru 

două obiective: 1. vorbim de instalarea unor aparate de gimnasttică în aer liber care să fie disponibile 

gratuit pentru botoșăneni, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor am prevăzut două astfel 

de aparate, acest este un amendament. 

Al doilea amendament ce vizează Cornișa face referire la achiziția a 20 de biciclete, 10 pentru 

adulți, 10 pentru copii, pentru a fi închiriate de cei care sunt interesați de acest aspect. Am inclus în 

suma de 27500 de lei și setul de protecție pentru copii, ne-am gândit și la acest aspect. 

Al treilea amendament vizează sumele alocate pe Legea nr. 350/2005, ne referim la acele 

proiecte ce vin de la societatea civilă și le finanțează Primăria, nu am umblat la suma totală, singurul 

lucru pe care l-am făcut a fost să includem și proiectele de protecția mediului. Avem suficienți 
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iubitori de animale în Botoșani, care, probabil, ar vrea să depună proiecte în acest sens, și am luat și 

am alocat bani și către aceștia, reducând puțin zonele unde nu am avut suficiente proiecte anul trecut, 

în ideea asta este al treilea amendament.  

 

Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – supunem la vot amendamentele 

în ordinea depunerii și înregistrării lor.  

 

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Eugen Țurcanu, înregistrat cu numărul 

37/28.01.2022, acesta a fost aprobat cu unaimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) – nu a 

participat la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 

 

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Andrei Amos, înregistrat cu numărul 

38/31.01.2022, acesta a fost respins cu 8 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (doamna consilier Daniela 

Vicol și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi, 

Petru Taielup, Mihail Gabriel Tanasă și Miluță Timofti) și 5 abțineri (doamnele consiliere Silvia 

Carmen Diaconu și Dana Lăzăruc și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marius Buliga și 

Constantin Liviu Toma) – nu a votat domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 

 

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Maricel Maxim, acesta a fost respins cu 

9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Marian Murariu, 

Marius Petru Rogojinschi și Miluță Timofti) și 8 abțineri (doamnele consiliere Silvia Carmen 

Diaconu, Dana Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marius Buliga, 

Petru Taielup, Mihail Gabriel Tanasă și Constantin Liviu Toma). 

 

Fiind supus la vot amendamentul USR, înregistrat sub nr. 40, acesta a fost aprobat cu 20 de 

voturi pentru – nu participă la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu, conform adresei nr. 47 

din 01.02.2022. 

 

Fiind supus la vot amendamentul USR, înregistrat sub nr. 41, acesta a fost aprobat cu 20 de 

voturi pentru – nu participă la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu, conform adresei nr. 47 

din 01.02.2022. 

 

Fiind supus la vot amendamentul USR, înregistrat sub nr. 42, acesta a fost respins cu 9 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Marian Murariu și Marius 

Petru Rogojinschi) și 9 abțineri (doamnele consiliere Silvia Carmen Diaconu, Dana Lăzăruc și 

Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marius Buliga, Petru Taielup, Mihail 

Gabriel Tanasă, Miluță Timofti și Constantin Liviu Toma). 

 

Fiind supus la vot cele două amendamente ale inițiatorului, acesta a fost aprobat cu 18 voturi 

pentru și 3 abțineri (doamnele consiliere Monica Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina Macovei și 

domnul consilier Maricel Corneliu Maxim).  
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Fiind supus la vot articolul nr. 1, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 2, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 3, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 4, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 5, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru – nu participă la vot 

domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Eugen Cristian Țurcanu, conform adresei nr. 47 din 

01.02.2022. 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 6, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 7, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 9, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 10, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 11, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 12, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 8, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 13, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 
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Fiind supus la vot articolul nr. 14, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 15, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 16, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 17, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 18, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Cătălin Boboc). 

 

Fiind supus la vot articolul nr. 19, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, împreună cu amendamentele aprobate, 

acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

Notă: Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu a părăsit lucrările ședinței. 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public încheiat cu S.C. Flash Lighting 

Services S.A. – 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 

(20). 

 

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 

anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 28.10.2021 privind 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, nu prezintă discuții, și, fiind 

supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 

Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unui protocol de colaborare a municipiului Botoșani cu Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., Județul Suceava, Județul Botoșani și municipiul Suceava pentru 

realizarea obiectivului de investiție „Drum expres A7 – Suceava – Botoșani” – 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 (20). 
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Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – stimați colegi, vreau să vă mulțumesc pentru 

încrederea acordată pentru votarea bugetului în unanimitate și aștept sprijinul dumneavoastră și 

discuția pe amendamente și în ceea ce privește implementarea lor. 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Marius Petru Rogojinschi – declară lucrările şedinţei închise.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

                 Consilier,                    Ioan Apostu  

       Marius Petru Rogojinschi 

 

 

 

 Redactat și dactilografiat,  

                                                  Alina Ecaterina Manolache  

 


