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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
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 Prin dispoziția nr. 11 din 05.01.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 ianuarie 2022, ora 1400, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 11 din 05.01.2022 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 acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului  local  al  energiei termice facturată populaţiei 

de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pe anul 2022 privind Incluziunea 

socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă – „Romii 2022”. 

 

Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea emiterii acordului în scopul realizării obiectivului 

„Supraînălțare, modificare formă și pantă acoperiș tip șarpantă, reabilitare energetică corp 

birouri (parte din pavilionul administrativ) – lucrări realizate fără a deține autorizație de 

construire”. 

 

La lucrările şedinţei participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consiliere 

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

Ciprian Buhăianu, Maricel Corneliu Maxim și Marian Murariu, având depuse cereri de învoire la 

mapa președintelui de ședință. 

 

Fiind supuse la vot învoirea doamnelor consiliere Cătălina Camelia Lupaşcu și Ada 

Alexandrina Macovei și a domnilor consilieri Daniel Botezatu, Bogdan Ciprian Buhăianu, Maricel 



 

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

 din data de 06 ianuarie 2022 

 

 

2 

 

Corneliu Maxim și Marian Murariu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (17).  

 

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

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17). 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive 

din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2021 – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta a 

fost aprobat cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 1 

abținere (domnul consilier Andrei Amos). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului  local  al  

energiei termice facturată populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3, nu 

prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

(domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 2 abțineri (doamna 

consilier Monica Delia Adăscăliței și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pe 

anul 2022 privind Incluziunea socială a cetăţenilor Români de etnie Rromă – „Romii 2022” – 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 16 voturi pentru și 1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania 

Curelariu). 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea emiterii 

acordului în scopul realizării obiectivului „Supraînălțare, modificare formă și pantă acoperiș tip 

șarpantă, reabilitare energetică corp birouri (parte din pavilionul administrativ) – lucrări realizate 

fără a deține autorizație de construire” – 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 13 voturi pentru și 4 abțineri 

(doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel 

Flutur și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

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,                   Oana Gina Georgescu  

       Marius Petru Rogojinschi 

 

 

 Redactat și dactilografiat,  

                                                  Alina Ecaterina Manolache  

 


