
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 09 august 2021 

 

 Prin dispoziția nr. 694 din 03.08.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 

îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 09 august 2021, ora 14
00

, în sala de 

ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 694 din 03.08.2021 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

municipiului Botoșani pentru data de 9.08. 2021 

2. Depunerea jurământului de consilier local al doamnei  Adăscăliței Monica Delia 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate în 

principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și stabilirea componenței 

comisiilor de specialitate 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani nr. 58 din 25.02.2021 privind darea în folosință gratuită către 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea Corp ”B” a 

Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a 

municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei 

si Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani”, cod SMIS 

150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procesului Verbal final privind rezultatele finale ale 

evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2021. 
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Completarea nr. 1 a ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, pentru 

organizarea și desfășurarea evenimentului „Family Fest”, în incinta Parcului Regional 

Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, în perioada 19-22 august 2021 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani a 

Cinematografului Unirea. 

 

Completarea nr. 2 a ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii consiliului Local nr. 264/28.07.2021 

privind aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Teatrului, nr. 24A, 

CF/NC 66381 “în vederea realizării obiectivului “extindere locuință P+M, mansardă și 

împrejmuire teren” 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și Regulament 

Local de Urbanism aferent – str. Călugăreni, nr. 9E, CF/NC 60410 “în vederea realizării 

obiectivului “construire imobil de locuințe P+2E” 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea sesiunii  a II-a/2021 de acordare a finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi non-profit de interes local in baza 

Legii nr. 350/2005. 

 

Şedinţa este legal constituită. 

 

La lucrările şedinţei participă 17 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier 

Vicol Daniela, doamna consilier Macovei Ada Alexandrina și domnii consilieri Buhăianu 

Bogdan Ciprian, Murariu Marian și Botezatu Daniel, având depuse cereri de învoire la mapa 

președintelui de ședință. În cadrul ședinței a depus jurământul de consilier local doamna Monica 

Delia Adăscăliței.  

 

Fiind supuse la vot cererile de învoire, acestea au fost aprobate cu unanimitate de oturi a 

consilierilor prezenți (17). 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani pentru data de 9.08.2021 – este avizat 

favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – îl propun pe domnul Tanasă. 

 

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

consilierilor prezenți (17). 

 

Domnul consilier Andrei Amos – în ședința ordinară de consiliu local din data de 28 

iulie, la interpelarea mea mi-am exprimat dorința de a iniția un proiect de hotărâre pentru a le 
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acorda titlul de cetățean de onoare sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cât și 

antrenorilor lor. Este vorba de Simona Radiș, medaliată cu aur, Semciuc Mugurel, medaliat cu 

argint și antrenorii lor, Bulie Iulia și Bulie George.  

Acum 30 minute am depus fundamentarea la registratură, prin care solicit inițierea 

acestui proiect de hotărâre. Menționez că sunt singurul care am discutat cu sportivii, atât cu 

Simona, cât și cu Mugurel, și care i-am felicitat, dintre oficialii Primăriei, și le-am cerut acordul 

pentru a iniția acest proiect de hotărâre. Au fost încântați și chiar onorați pentru acest lucru. 

Mai mult decât atât, pentru a demonstra cât de mult îi apreciem pe acești sportivi, și 

munca lor, și rezultatele la care au ajuns, am depus astăzi fundamentarea pentru inițierea unui alt 

proiect de hotărâre prin care solicit recompensa financiară a acestor sportivi botoșăneni care ne-

au făcut mândri pe noi și o țară întreagă. Este vorba de 50.000 lei pentru Simona Radiș, 

medaliată cu aur, și 30.000 lei pentru Semciuc Mugurel, medaliat cu argint.  

 

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

consilierilor prezenți (17). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Depunerea jurământului de consilier local al doamnei 

Adăscăliței Monica-Delia.  

 

 Doamna Monica-Delia Adăscăliței – Subsemnata Adăscăliței Monica-Delia, consilier 

local al Consiliului Local Botoşani, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Botoşani. Aşa să îmi ajute 

Dumnezeu!”. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și 

stabilirea componenței comisiilor de specialitate – este avizat favorabil de comisia de 

specialitate nr. 5. 

 

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă – rog să fie pregătite buletinele 

de vot cu numele doamnei Adăscăliței, și vom trata acest punct ultimul.  

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoṣani nr. 58 din 25.02.2021 privind darea în 

folosință gratuită către Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a unor spații din clădirea 

Corp ”B” a Colegiului Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani, proprietate publică a 

municipiului Botoșani, pentru înființarea unei extensiuni universitare – este avizat favorabil de 
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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 5 abțineri (doamna consilier Adăscăliței Monica Delia, doamna 

consilier Lupașcu Cătălina Camelia și domnii consilieri: Țurcanu Eugen Cristian, Flutur Cătălin 

Mugurel și Boboc Cătălin).   

  

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 

„Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei si Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian - 

Municipiul Botoșani”, cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat 

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

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – deși nu este domnul Primar Cosmin 

Andrei, suntem toți consilierii, și țin să vă aduc la cunoștință că, iată, astăzi, discutăm despre o 

investiție din perioada mandatului domnului Cătălin Flutur. De ce spun acest lucru, fiindcă veți 

vedea, dragi colegi, că toate investițiile care vin pe fonduri europene vin din mandatul domnului 

Cătălin Flutur și spun acest lucru fiindcă domnul Primar Cosmin Andrei, la fiecare ședință de 

consiliu ne tot repetă același lucru: întrebați-l pe domnul Cătălin Flutur ce a făcut. Iată roadele 

activității administrației Cătălin Flutur.  

 

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

consilierilor prezenți (18). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procesului Verbal 

final privind rezultatele finale ale evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte 

sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2021 – este avizat favorabil 

de comisia de specialitate nr. 5. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – nu am votat, pentru că a fost o decizie a 

comisiei care a analizat dosarele, și am luat de bază că cei pe care i-am acolo i-am 

responsabilizat. Acum aruncați toată povara deciziei care s-a luat în acea comisie pe umerii 

noștri, ai tuturor. 

Dacă vă aduceți aminte, la data votării bugetului la Casa Sindicatelor, acum câteva luni, 

am spus că această lege, 69, este o lege foarte păcătoasă, că finanțările care se dau pe Legea 69 

sunt toate subiective, sunt doar pe ochi frumoși date și că, inevitabil, se ajunge la tot felul de 

discuții. Eu unul nu voi vota, ca să îmi protejez integritatea și să mă simt moral că nu am 

contribuit la un  mod de a sifona banul public doar de dragul de a avantaja pe unul sau pe altul. 

Ba, mai mult, am băgat o dihonie întreagă între cluburile sportive prin modul în care am 

alocat acea sumă de bani, lipsită total de transparență și, așadar, acesta este punctul meu de 

vedere. Eu nu votez acest proiect deloc. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – vă dați seama că nu interveneam dacă, în 

mod nefericit, nu ne spuneați că am intervenit și am sărit în sus. Data trecută era o simplă hârtie, 
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format A4, în care eram informați de un proces verbal al comisiei de contestații. Astăzi avem ce 

să votăm, astăzi avem în față la punctul 6 un proiect de hotărâre, așa cum spune legea. Asta am 

spus data trecută, haideți să nu trecem pe neobservate, și astăzi este în regulă. Este un proiect de 

hotărâre făcut așa cum scrie în lege. 

Mai mult decât atât, domnul Țurcanu spunea, eu nu vreau să comentez cum s-au dat și 

cxum nu s-au dat banii. Atât timp cât am investit colegi de-ai noștri într-o comisie de evaluare a 

unor proiecte și colegi de-ai noștri într-o comisie de contestații, în condițiile în care evaluarea nu 

este corectă, iar colegii noștri, conform regulamentului, și-au dat un verdict, trebuie să aprobăm 

această hârtie. Mai mult de-atât eu nu am ce să vă spun, pentru că – să spunem că nu trece astăzi, 

nu facem bine nimănui. Ne facem niște hatâruri, vremea merge înainte, regulamentul este 

același, dacă ar fi să reluăm această licitație, probabil tot acolo ajungem, pentru că noi avem 

încredere în colegii noștri pe care i-am investit în cele două comisii.  

Nu am sărit data trecută, domnule președinte, de asta, era o hârtie A4, nu era un proiect 

de hotărâre. În acest moment este corect, și atunci eu, ca și membru al comisiei nr. 5 mi-am dat 

avizul să treacă această hotărâre. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – întrebarea mea firească este următoarea: dacă votul va 

fi negativ la acest proiect de hotărâre, se va relua procedura? Nu. Și atunci, care este rostul 

votului nostru, dacă nu se va relua? Nu văd finalitatea acestui demers. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Amos Andrei) și 3 abțineri (doamna consilier Lupașcu Cătălina 

Camelia și domnii consilieri: Țurcanu Eugen Cristian și Maxim Maricel Corneliu).   

 

Punctul 1 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului 

„Family Fest”, în incinta Parcului Regional Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, în perioada 

19-22 august 2021 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.1, nr. 4 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – am două observații tehnice, pentru a face 

perfectibilă hotărârea de consiliu local: raportat la hotărârea de consiliu local din mai 2019, când 

am făcut Cornișa Fest, și în august 2019, aveam articolul referitor la activitatea Poliției Locale, 

pe care aș vrea să îl amendez în art. 1, alin. (5), și să aibă următorul cuprins față de cel de aici: 

Poliția Locală va asigura, în limita competențelor legale, activitățile de pază și ordine pe perioada 

desfășurării evenimentului, precum și relația cu structurile Ministerului de Interne cu atribuții în 

domeniu: jandarmi, Poliție Rutieră etc., pentru că aici e trecut destul de evaziv, și am vrea să 

completăm acest articol.  

De asemenea, din discuțiile avute cu distinsul meu coleg, Marius Rogojinschi, am vrea să 

inserăm un alin. (6) cu privire la faptul că unitățile de cultură din subordinea Consiliului Local, 

în speță Teatrul de Copii și Tineret „Vasilache”, Teatrul „Mihai Eminescu”, precum și 

Filarmonica „George Enescu”, vor susține spectacole cu titlu gratuit în cadrul festivalului, și să 
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aibă și dumnealor hotărâre de consiliu local în spate la acest proiect pentru a-și putea justifica 

cheltuielile. De la noi nu se face nicio cheltuială, nici dumnealor nu plătesc, nici noi nu le cerem 

chirie. Zic să fie precizat, să fie clar pentru toată lumea, și să nu fie lăsat în aer. 

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – în legătură cu această manifestare, 

Family Fest, am o dilemă, aș vrea să o exprim aici, în fața dumneavoastră, să anticipăm cumva 

ipoteza că vom avea oarece complicații sau reticențe cu privire la prezența publicului.  

În conformitate cu adresa comună a Ministrului Culturii și Ministrului Sănătății, care 

completează normele de relaxare cu privire la prelungirea stării de alertă cu începere de la 1 

august, se prevede faptul că la manifestările în aer liber publicul prezent trebuie să prezinte cele 

trei dovezi care atestă calitatea sănătății și dreptul de a participa la evenimentul în aer liber, o 

dată, dovada de vaccinare, și cele două teste, PCR și antigen. 

Uitați-vă, în cazul nostru, vă prezint următoarea ipoteză: copilul are 4 ani, e un spectacol 

pentru copii, evident, el nu trebuie să prezinte niciuna din aceste dovezi, părintele, însă este 

adult, nu este vaccinat, nu vrea să se vaccineze, pentru că sunt și situații de acest gen, nu are test, 

și atunci el nu își poate lăsa copilul pentru a-i pune la dispoziție oferta culturală la care el 

solicită, iar părintele nu îl poate însoți, și atunci copilul nu poate intra singur, neînsoțit, iar 

părintele nu poate intra, însoțind copilul, și atunci se supără, și vom avea cu siguranță discuții de 

felul acesta la căile de acces, cel puțin în spațiul de la amfiteatrul Cornișa. 

 

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă – domnule Rogojinschi, nu 

avem noi ce să facem, știm cu toții că lucrăm după niște norme bine aplicate la nivel național, 

discuția asta este despre ceva care nu face obiectul activității noastre. Vorbiți cu organizatorii. 

 

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Țurcanu, acesta a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 

 

Punctul 2 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea în 

administrarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani a Cinematografului Unirea – retras. 

 

Punctul 1 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii consiliului Local nr. 264/28.07.2021 privind aprobarea documentaţiei 

“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Teatrului, nr. 24A, CF/NC 66381 “în vederea realizării 

obiectivului “extindere locuință P+M, mansardă și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5. 
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Domnul Bogdan Munteanu – aici votul trebuie dat pe reducerea pe care Consiliul Local 

o aplică. În proiectul de hotărâre există trei variante, votați care dintre ele va fi aplicată. Pe 

pagina 2 avem reducerile, de 85, 90 sau 95%, este decizia Consiliului Local. 

 

Domnul Iulius Gherase – până acum se mergea pe 95%, cu condiția să nu fie concesiunea 

mai mică decât era înainte.  

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – parcă am mai avut proiectul acesta și data 

trecută, ceva nu este clar aici, văd că are 96 mp și îi mai dăm 900 și ceva, așa să tot faci 

construcții în Botoșani, să ia prin încredințare directă, fără licitație, și cu preț preferențial, puteți 

să mă lămuriți, domnul arhitect șef sau domnul șef serviciu patrimoniu. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – m-am lămurit eu ce este acolo, data trecută 

documentația era puțin mai firavă. De fapt, acolo era o persoană care avea închiriat în scop 

agricol, în buricul târgului, dar în scop agricol, de la Primărie, și acum a solicitat o concesiune. 

Știm că concesiunea este de nu știu câte ori mai mare decât închirierea în scop agricol. Ținând 

cont că pe noi ne interesează banii care vin la Consiliul Local, din bucățele mici, dar vreau să fac 

și o propunere, nu spune nimeni maxim, putem reduce cu 95%, stimați colegi, eu vă propun să 

reducem cu 80%. Atunci fac a doua propunere, 70%, că e vorba de 20 mp și nu îl costă mare 

lucru pe acel domn. Nu știu ce ați propus dumneavoastră, dar, ca să vin bani la Consiliul Local, 

vă propun reducerea cu 70%, și luați în calcul ceea ce v-am propus. Rațiunea este că avem 

nevoie de bani la buget, avem nevoie de bani la buget, ca să asigurăm finanțarea instituțiilor de 

cultură, cum este și a dumneavoastră. Cât timp vom fi sparți la mână și vom da unuia reducere de 

95%, nu veți avea bani să vă țineți instituția. Soluția este să aducem bani la buget. 

 

Domnul Iulius Gherase – legea spune că se poate aplica de Consiliul Local o reducere de 

până la 95%, poate fi și 20%, e atributul Consiliului Local, acolo sunt niște propuneri, așa am 

făcut dintotdeauna, dar nimic, nicăieri nu interzice, sau se poate hotărî să nu se acorde această 

reducere.  

 

Domnul consilier Constantin Liviu Toma – în calitate de inițiator al acestui proiect, 

vreau să vă asigur că m-am asigurat, la rândul meu, de toate condițiile legale. Ce vreau să vă 

spun este că noi am făcut un calcul pe toate cele trei variante, dar eu, personal sunt pentru 

propunerea domnului consilier Flutur, având în vedere, într-adevăr, faptul că Primăria Botoșani 

va încasa o sumă consistent mai mare de bani. 

 

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Flutur, aceasta este aprobată cu 16 

voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilier Marius Buliga și Marcel Gheorghiță). 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (18). 
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Punctul 2 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent – str. 

Călugăreni, nr. 9E, CF/NC 60410“ în vederea realizării obiectivului „construire imobil de 

locuințe P+2E” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(18). 

 

Punctul 3 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

organizarea sesiunii  a II-a/2021 de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local 

pentru activități non-profit de interes local in baza Legii nr. 350/2005 – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1. și 5. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – aș vrea să mă asigur că toată lumea a 

înțeles că nu vorbim de o nouă alocare de buget, e vorba de suma rămasă din cea bugetată inițial 

pentru aceste finanțări nerambursabile din partea municipalității, și fac apel la toți consilierii să 

voteze acest proiect, ca să putem da șansa celor care vor să se implice să ajute comunitatea.  

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – stimată doamnă, noi am avut împreună, 

în cadrul ședinței de evaluare a finanțărilor câteva discuții în privința aceasta, și v-am spus ncvă 

sunt întru totul de acord cu alocarea integrală a sumei în formele legale. Era o chestiune de 

regulament. Dar, stând un pic și analizând, tot în urma dezbaterilor noastre, având în vedere 

calendarul întârziat al finanțării, datorită bugetului care a întârziat, stau cu temere și mă gândesc 

că a doua tranșă de finanțare va veni spre sfârșitul anului și proiectele ce vor fi, ipotetic, depuse, 

nu își vor atinge scopul ideal la care ele se reflectă în materialul scris, pentru că rămân două luni. 

Or, pe noi ce ne interesează? Nu să cheltuim banii, ci să cheltuim banii eficient, astfel încât 

proiectele respective să se și ducă la finalizare, atingându-și sincer obiectivele propuse. Că așa, 

ca să redactăm foarte frumos niște proiecte ca să fie finanțate, pentru a obține banii, dar pentru a 

nu atinge scopul cultural sau sportiv pentru care ele sunt formulate, ele creează un semn de 

întrebare sau o rezervă în ceea ce privește finalizarea proiectelor la modul sincer, așa cum vor fi 

ele redactate, datorită calendarului. 

Prin urmare, reflectând la cele discutate atunci, eu, în principiu sunt de acord, și, dacă 

anul viitor vom avea bani să și modificăm regulamentul astfel încât să putem încadra și 

calendarul acele în două etape, dacă într-o primă etapă nu se alocă toți banii, dar astfel încât să 

avem și certitudinea că proiectele se împlinesc, nu că ONG-urile obțin niște finanțări. 

Mă voi abține, din acest motiv, de calendar, de suspiciunea faptului că nu cred că va fi 

timp suficient pentru ducerea la finalitate a obiectivelor propuse.  

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – doamna consilier, am înțeles că nu se alocă 

alți bani, măcar asta înțelegem, e vorba de ce a rămas. E adevărat, calendarul este foarte strâns, 

bugetul a venit târziu, dacă facem o a doua etapă, va suferi același calendar. Era o prevedere 

legală, la un moment dat, nu știu dacă s-a schimbat legea, chiar nu am mai citit, care spune că nu 
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se fac două sesiuni, e un ași bună. Dacă rămân bani, nu e nicio problemă, și așa, toată lumea se 

plânge că nu avem bani, dacă rămân niște bani, avem unde să îi dăm. Este o propunere 

extraordinară astăzi, de a premia doi olimpici cu aur și cu argint, asta se întâmplă o dată în viață 

pentru ei, iar pentru noi, foarte rar. Eventual, putem să mutăm niște bani de la această secțiune, 

care este pentru a încuraja tot felul de activități și în partea cealaltă, bineînțeles, dacă nu se ocupă 

prin a doua sesiune și următoarele proiecte.  

Eu nu am ce să spun, până la urma urmei, noi premiem în fiecare an cu aproape tot 

10.000 euro laureatului Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”. Până la urmă, un 

sportiv care a luat aurul olimpic cred că merită să aibă cumva cam aceeași premiere cât poetul 

premiat de noi la început de fiecare an.  

Am văzut, totuși, că au fost niște ONG-uri care nu au fost agreate, au picat la selecția 

dosarelor. Mă gândeam, și intuiesc, din experiență, că ori nu au adus o hârtie, poate reușim, dacă 

își aduc acele hârtii, cei care au depus, și care au un calendar, pentru că acum trebuie să îi 

învățăm pe alții. Nu aveau sediul în rază, dar ONG-ul, dacă se ducea în altă parte, în țară, și 

organiza, și ne făcea pe noi cunoscuți, nu știu. Dumneavoastră ați analizat, dar știu că au fost și 

unii respinși, cred că e mai simplu să folosim acei bani, pentru că dacă, din momentul în care noi 

dăm această hotărâre astăzi, și sunt de acord, nu știu dacă, a-pro-pos, și mă va întreba domnul 

Munteanu, cu două niciodată nu am făcut, totdeauna am știut, dacă rămân bani, nu mai pot face a 

doua oară, nu știu cum ați gândit acum că se poate face.  

M-aș întoarce și aș spune, până dăm drumul la consultare iarăși, pentru că trebuie să 

parcurgem toate etapele...noi, până la 15 octombrie..., eventual, putem să dăm bani la cineva care 

până pe 10 decembrie trebuie să facă dovada că i-a cheltuit, pentru că altfel îi luăm banii înapoi.  

Astăzi votez, eu votez clar, numai să ne mișcăm repede. Dacă cei care au deja un proiect, 

i-ați considerat că nu au îndeplinit condițiile, și aduc hârtiile și îi băgăm pe aceia, sau ceilalți care 

nu au obținut finanțările complete, poate suplimentează. Nu cred că apar acum ONG-uri noi sau 

cluburi sportive noi sau asociații de protecție socială noi, care în momentul acesta își fac un 

proiect, îl depun, și ne ducem, vă spun cât durează ca timp, eu știu perioadele. Am vrut să fac 

doar o completare aici.  

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am să răspund pe rând colegilor mei. 

Domnului Rogojinschi, noi am avut o discuție în ședința de comisie în care am validat acelel 

proiecte, de asta am și pornit inițiativa, împreună vu domnul Maxim. În ceea ce privește 

caledandarul, dacă vă aduceți aminte, colegii noștri din aparatul de specialitate, care erau în 

comisie, au spus foarte clar că durează aproximativ o lună jumătate, din momentul în care 

demarăm procedurile. Prin votul de azi, demarăm procedurile, suntem în 9 august, asta înseamnă 

că da, cu suportul colegilor din aparatul de specialitate, și cu voință, la 1 octombrie ar trebui să 

avem finalizat absolut tot ce înseamnă selecție.  

Într-adevăr, calendarul este foarte strâns, dar nu este imposibil. Mai departe, scopul nu 

este să cheltuim, pentru că foarte bine, așa cum a spus domnul Flutur, avem nevoie de bani, 

tocmai de aceea am toată încrederea că ai mei colegi din comisia de evaluare a proiectelor vor 
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selecta spre finanțare doar acele proiecte care sunt scrise și care dovedesc capacitatea de a 

implementa, până pe 10 decembrie, acel proiect.  

Nu spune nimeni, absolut nimeni, că dacă suntem dispuși să dăm acești bani îi vom și da 

pe toți, dacă proiectele nu sunt fezabile, vom finanța doar acele proiecte care sunt fezabile, 

pentru că avem o comisie în acest sens.  

În ceea ce privește faza legală, vă pot spune că hotărârea de consiliu local pe care ați 

aprobat-o, regulamentul de finanțare, în baza acestei legi, scrie foarte clar că în cazul în care 

rămân bani după prima sesiune, se poate organiza o a doua sesiune de finanțare. Asta vă pot 

spune, pentru că am citit hotărârea înainte să depunem acest proiect și ne-am făcut temele înainte 

de a veni cu această inițiativă. 

Sunt foarte de acord cu dumneavoastră, că avem nevoie de sumă pentru a ne premia 

olimpicii, la propunerea domnului Amos, pe care evident o susținem. Pot înțelege acest lucru și 

pot înțelege de a veni cu un amendament pentru a modifica aceste sume, pentru că avem banii 

aceștia. Sunt 99.588 de lei propuși pentru proiectele sportive, putem, bineînțeles, prin  

amendament, reduce această sumă, pentru a avea cum scoate finanțarea necesară pentru 

premierea olimpicilor. Asta nu înseamnă să nu dăm șansa celor de pe social sau celor de pe 

cultură să facă aceste proiecte. 

În ceea ce privește asociațiile care deja au depus proiecte, din punct de vedere legal, noi 

nu putem sări etapele firești ale sesiunii de finanțare. Bineînțeles că ei pot lua proiectul pe care îl 

au deja, să își completeze hârtiile care le lipseau și să vină să depună proiectul în a doua sesiune. 

Bineînțeles că în a doua sesiune ar avea dreptul să participe absolut toate ONG-urile și asociațiile 

din oraș, atât cele care au depus deja un proiect, pentru că au dreptul să depună două proiecte, cât 

și alte asociații care, poate, nu au avut la timp informația, astfel încât să poată participa la prima 

sesiune.  

Nu vrem să cheltuim banii aiurea, dar trebuie să construim un parteneriat între noi și 

societatea civilă din Botoșani, și vă rog foarte frumos să votați acest proiect, pentru a arăta că 

Botoșaniul știe să și trăiască, nu doar să supraviețuiască.  

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – dați-mi voie să vin în completarea 

discursului domnului Flutur și să îl contrazic, cu toată prietenia, dumnealui s-a exprimat spunând 

că sportivilor o singură dată în viață le este oferită ocazia de a deveni medaliați olimpici, și nouă 

de mai multe ori. Vă contrazic, Elisabeta Lipă de opt ori a avut această ocazie, să fie olimpică.  

În conformitate cu prevederile legale, pe care le-am studiat împreună cu colegii din 

aparatul tehnic al acestei comisii de finanțare a programelor sportive și cultural artistice din 

fonduri nerambursabile, există o prevedere clară că aceste proiecte trebuie să se desfășoare în 

arealul UAT-ului care finanțează, adică nu poți să primești finanțare de la municipiul Botoșani, 

din banii comunității botoșănene, ca să desfășori o activitate la Răuseni. Și atunci, multe dintre 

aceste proiecte au fost respinse. Am avut un proiect, de pildă, care își desfășura activitatea și în 

municipiul Botoșani, dar și în alte localități, el a fost considerat eligibil.  

Vreau să îi răspund doamnei Curelariu, plecând de la ipoteza ideală că proiectele vor fi și 

împlinite până la finalul anului, gândiți-vă că sunt proiecte care au ca perioadă de derulare câteva 
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luni, sau un sezon, sau o săptămână, prin urmare, stau și mă întreb, plecând de la experiența 

ultimei evaluări, când s-au prezentat și puțini candidați, și nu toate proiectele fiind fericit 

întocmite, dacă putem noi anticipa noi din acest moment că la a doua etapă de evaluare, dacă va 

avea loc, acele proiecte se vor putea încadra, ca dată de finanțare, până la sfârșitul anului, aici 

sunt temerile mele.  

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – este o discuție pe care aș vrea să o punctez, 

v-am spus că sunt de acord cu această reîmpărțire de fonduri. Am mari dubii că apar ONG-urile, 

asociații sportive noi, sau cine știe ce grupuri noi care să ia banii. Vorbim un pic altă limbă la 

prioritizare, și îmi pare rău că nu este nimeni în sală de la compartimentul proiecte ca să ne 

lămurească cu proiectele astea, că nu vorbim despre altceva.  

Vreau să vă spun, dacă vă uitați pe evaluare, orice ONG, orice asociație din Botoșani, că 

e sportivă sau nu, trebuia să ia bani mai mulți dacă proiectul lor are extindere externă, ba mai 

multe puncte, dacă are extindere națională și cele mai puține puncte le lua dacă avea extindere 

locală, județeană și municipală. Sunt unele asociații din astea care sunt abonate la proiecte, bravo 

lor, își continuă activitatea și, în fiecare an fac câte ceva. Dar ONG-ul este din Botoșani, 

organizează ceva, nu știu, poate la Roman, dacă nu la Roma, și numele Botoșaniului este dus 

prin acel ONG mai departe, dar prioritate și cel mai mare punctaj are cel cu acțiuni 

internaționale, extracomunitare sau comunitare și dup-aia coborâm până la nivel local. Cei care 

au acțiuni doar în Botoșani au cel mai mic punctaj, doar pe noi ne cunosc. Noi nu întrajutorăm pe 

nimeni, noi vrem să ducem faima Botoșaniului prin oricine, prin orice ambasadori ai noștri, prin 

orice soli, fiind aceste ONG-uri și asociații, asta am vrut să punctez. 

Vreau să vă spun, deci, ne-am oprit într-o discuție aici, sunt de acord cu această 

reașezare, și să fie cât mai repede, să treacă repede și de Prefectură ceea ce votăm noi astăzi, să 

mergem să publicăm și să se facă toate etapele, oare cei care își iau banii să nu ne trezim că vă 

sună doamna Gheorghiță la sfârșit de an, după data de 10 decembrie, la sfârșit de an, nu mai 

primește niciun fel de decontare, pe de o parte, iar dacă cumva primim, vine Curtea de Conturi și 

trebuie să dăm înapoi toți banii. În rest foarte bine, am alocat niște bani, haideți să îi dăm, îmi 

pare foarte rău că nu au fost, în alți ani dădeam câte 3-4 milioane de lei, numai anul trecut nu am 

dat, pentru că a fost pandemie, în rest, s-au dat câte 3-4 milioane de lei, s-au cheltuit bani frumoși 

aici. A venit pandemia și trebuie să mergem mai departe. Cât sunt? 300 mii lei, puțini bani. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – domnule Rogojinschi, aveți dreptate. 

Presupunem că s-ar putea să nu vină nimeni, și, într-adevăr, presupune muncă, presupune muncă 

din partea aparatului de specialitate, presupune muncă din partea consilierilor locali care fac 

parte din comisie. Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să muncim și să vedem că nu 

avem decât un proiect fezabil, aveți dreptate, asta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Dar, 

din punctul meu de vedere, merită, și mă uit în ochii dumneavoastră și vă rog să votați acest 

proiect, pentru că, da, avem de muncă, dar merită. În ceea ce privește faptul că au fost foarte 

multe proiecte cărora le-a lipsit o hârtie, sau poate au fost asociații care nu au avut toată 
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informația, nu am vrut să spun asta în timpul ședinței, dar o voi face, avem echipă pregătită de 

voluntari care să asigure consultanță gratuită tuturor celor ce vor să acceseze acești bani.  

Vreau să le dăm șansa să ia banii și să vină an de an, să facem un oraș mai bun. Și, din 

nou, domnule Rogojischi, în ochii dumneavoastră mă uit, și vă rog să votați acest proiect.  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu nu am înțeles, dacă e sesiunea a doua 

de proiecte, nu se pot semna contractele pe sumele care au fost desemnate? Faptul că au fost 

reportate niște sume, cred că e prima dată când se întâmplă lucrul acesta, și zic că e un lucru bun. 

Lăsați să se termine procedura, sumele care s-au luat de pe social și se duc la sport mi se par 

rezonabile, eu zic că mai sunt ONG-uri, cluburi sportive care nu au participat, din diverse 

motive, așa că nu trebuie să ne impacientăm și să facem o discuție acum degeaba.  

 

Domnul consilier Constantin Liviu Toma – intervin în calitate de inițiator al acestui 

proiect și vreau să vă spun că nu am făcut altceva decât să grăbim și să câștigăm 3 săptămâni din  

calendarul de care vorbim noi acum, având în vedere că eu, personal, nu cunosc, poate cunoașteți 

dumneavoastră alt demers, prin care să dăm o șansă unor participanți, asociații sau ONG-uri și 

am convingerea, în altă ordine de idei, așa cum echipa de handbal va cheltui suma mare pe care a 

obținut-o, pe care noi am votat-o astăzi, prin procesul verbal, sunt convins și că aceste ONG-uri 

care, participând toate, pentru a doua oară în același an, vor completa documentația și vor reuși, 

iar tot ce ține de rezervele pe care le avem fiecare și le am și eu vis-a-vis de calendar, sunt 

convins că vor face tot efortul și vor ține doar de dânșii să se încadreze în calendarul respectiv și 

sumele să poată fi decontate în mod legal.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (doamna consilier Lăzăruc Dana), 7 abțineri (doamna consilier Diaconu Silvia Carmen 

și domnii consilieri: Buliga Marius, Bosovici Călin George, Taielup Petru, Rogojinschi Marius 

Petru, Tanasă Mihail Gabriel și Timofti Miluță). 

 

Domnul Bogdan Munteanu – este majoritate absolută, de 12, e o hotărâre de buget 

local, asta este prevederea din Codul administrativ. În acest moment se votează finanțarea din 

bugetul local a unor activități. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 316 din 06 noiembrie 2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate a consiliului Local, precum și 

stabilirea componenței comisiilor de specialitate – este avizat favorabil de comisia de 

specialitate nr. 5. 

 

 Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă – buletinele de vot au fost 

pregătite, rog comisia de validare să își intre în atribuții. 
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 Se începe procedura de vot secret.  

 După încheierea procedurii, se anunță rezultatele. 

 

 Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă – cu 17 voturi pentru, 

propunerea pentru doamna Adăscăliței a fost aprobată. 

 

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

consilierilor prezenți (18). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Mihail Gabriel Tanasă – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

             Consilier,                Oana Gina Georgescu                                          

           Mihail Gabriel Tanasă                                                  
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           Alina Ecaterina Manolache 

 


