ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 13 mai 2022
Prin dispoziția nr. 376 din 11.05.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 13 mai 2022, ora 1000, în sala de ședințe
„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 376 din 11.05.2022 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.
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Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea transportului public la nivelul
Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orașul Bucecea – prin achiziția de
autobuze ecologice”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de parteneriat aferent
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Rețea de stații inteligente și modernizarea
transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – orașul
Bucecea”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de parteneriat aferent
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Susținerea transportului alternativ prin
realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul Municipiului Botoșani” si a cheltuielilor
legate de acest proiect
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Locuințe pentru tineri care provin din
grupuri/comunități vulnerabile la nivelul Municipiului Botoșani” și a cheltuielilor legate de
acest proiect
Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind “Elaborarea unui Plan Urbanistic
Zonal în Municipiul Botoșani” si a cheltuielilor legate de acest proiect
Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot –
Construire Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială Sfânta Maria Botoșani, Al.
Pacea, nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani”
Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot –
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Construire Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Luchian, B-dul Mihai
Eminescu, nr. 69, municipiul Botoșani, județul Botoșani”.
La lucrările şedinţei participă 18 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier
Silvia Carmen Diaconu, Ada Alexandrina Macovei și Daniela Vicol și domnii consilieri Cătălin
Mugurel Flutur și Petru Taielup. Domnul consilier Cătălin Boboc participă la ședință prin mijloace
electronice.
Fiind supuse la vot învoirile doamnelor consilier Silvia Carmen Diaconu, Ada Alexandrina
Macovei și Daniela Vicol și ale domnilor consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Petru Taielup, acestea
au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (17).
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenți (17).
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – motivul pentru care am convocat de îndată această
ședință îl reprezintă promovarea unor proiecte pentru a fi depuse pe Programul Național de Redresare
și Reziliență și la Compania Națională de Investiții. Pentru cele două școli pentru care vrem să
construim săli de sport avem hotărâri de consiliu local aprobate, dar au solicitat cei de la CNI expres
forma pe care o doresc dumnealor. Cu alte cuvinte, a trebuit să modificăm hotărârile deja adoptate
pentru a fi în acord cu solicitările, la virgulă, că despre asta e vorba, după documentele CNI. Sunt
două dintre proiectele care sunt pe ordinea de zi.
Pentru celelalte, pe Programul Național de Redresare și Reziliență s-a modificat ghidul cu
câteva zile înainte de a se deschide posibilitatea de a depune finanțări și, împreună cu două UAT-uri,
cu Mihai Eminescu și cu Bucecea, am promovat proiecte în ceea ce privește transportul public. Acum
aproximativ o oră m-a sunat unul dintre UAT-uri și a spus că se retrage din parteneriat, și acesta este
motivul pentru care a trebuit să refacem până în acest moment toată documentația, să recalculăm toate
sumele, să refacem toate rapoartele de specialitate și nu am reușit în totalitate, nu sunt modificări de
substanță decât excluderea parteneriatului cu Mihai Eminescu.
S-a hotărât acum o oră, după ce am lucrat și am discutat, și acesta este motivul din care nu
sunt proiectele pe ordinea de zi, în acest moment. Le avem, am trimis să le scaneze colegii de la
Aparatul Consiliului Local. Urgența este motivată și de faptul că putem depune începând de luni
aceste proiecte pe redresare și reziliență și am vrea să fim printre primii, așa cum am fost și la
celelalte programe pe care le-am depus, și rugămintea este următoarea: dacă sunteți de acord să votăm
cele două proiecte pe care le-ați văzut, cu predarea amplasamentelor pentru sălile de sport, să luăm o
pauză de 10 minute, să continuăm și cu celelalte, să nu ne mai vedem încă o dată până luni.
În paralel, lucrăm la o variantă pe care o vom implementa în scurt timp, pentru ședințele de
îndată să ne vedem cu toții online, dacă veți fi de acord, pentru cele extraordinare și ordinare să ne
vedem într-un mod clasic, în sala de consiliu. Am transmis colegilor de la departamentul informatic
să vină cu o soluție, să vedem dacă o folosim, din punct de vedere tehnic, pe cea precedentă, care mai
avea mici scăpări cu microfonul, cu alte aspecte, cu webex, sau dacă venim cu o altă variantă, astfel
încât să ne putem vedea cu toții, cu un acces de pe telefoanele mobile și să putem adopta, atunci când
intervin situații cu adevărat urgente, într-un mod online.
2

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani
din data de 09 mai 2022

Dacă sunteți de acord, doamna președinte, să supuneți la vot cele două proiecte, apoi să luăm
o pauză de 10 minute, să vedem dacă reușim să vă prezentăm și celelalte proiecte pe care le susținem
într-o variantă de transport urban cu achiziția de autobuze electrice, s-a modificat ghidul, trebuiesc și
parteneri, am găsit Mihai Eminescu, Bucecea, pe un traseu pe care îl propunem. Nu afectează
proiectul dacă unul dintre parteneri s-a retras, pentru că îl avem pe celălalt, traseul rămâne la fel, dar
toate sumele s-au modificat într-o pre alocare pe care o avem și calculele au fost făcute de către
colegii mei și trebuie modificate.
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind
“Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal în Municipiul Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest
proiect – 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 (18).
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială Sfânta
Maria Botoșani, Al. Pacea, nr. 7, municipiul Botoșani, județul 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 (18).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții „Proiect pilot – Construire Sală de educație fizică școlară la Liceul de Artă Ștefan Luchian,
B-dul Mihai Eminescu, nr. 69, municipiul Botoșani, județul 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 (18).
Fiind supusă la vot luarea unei pauze de 10 minute, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenți (18).
Notă: a părăsit lucrările şedinţei domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
“Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani –
orașul Bucecea – prin achiziția de autobuze ecologice”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a
acordului de parteneriat aferent – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr.
5.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – înțeleg situația, dar aș vrea să înțeleg ce
conține proiectul, măcar în mare, câte autobuze cumpărăm, pe unde merg, niște informații elementare,
vă rog frumos.
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Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – pe scurt, avem o realocare de 12,5 milioane
de euro pe care putem să o folosim pe 5 axe principale. De aici – ca să vă explic toate proiectele per
ansamblu – folosim bani pentru 12 autobuze electrice, pentru aproximativ 4,5-5 milioane de euro, nu
știu cifrele din cap, folosim bani pentru locuințele N-Z, construim 70 apartamente cu 3 camere, 50 de
două camere și 30 de garsoniere, pe o altă axă, piste de biciclete, construim aproximativ 11 km de
piste de biciclete, o altă axă, pentru un PUZ folosim acești bani, aproximativ 75 mii de euro, și pentru
o altă axă, pentru IT, o centralizare a traficului corespunzător autobuzelor pe care le achiziționăm.
Toate aceste axe ajung la suma de 12,5 milioane de euro.
Pentru proiectul pe autobuze am avut nevoie, pentru că ghidul s-a schimbat acum 4 zile, au
apărut noi prevederi în ghid și nu am mai putut să achiziționăm singuri aceste autobuze electrice, ci
doar în parteneriat cu altă comună, am făcut un parteneriat cu Bucecea și Mihai Eminescu, ei au
parcurs toți pașii, dar, din păcate, astăzi, cu o oră înainte de ședință, domnul Primar de la Mihai
Eminescu s-a retras, pentru că nu a înțeles exact modalitatea finanțării, el dorind să achiziționeze din
banii pe care îi are și el pre alocaţi alte mijloace fixe. Retrăgându-se, s-au modificat toate sumele din
proiecte și a trebuit să venim cu o altă formă.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (17).
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Rețea de
stații inteligente și modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a
Municipiului Botoșani – orașul Bucecea”, a cheltuielilor legate de acest proiect si a acordului de
parteneriat aferent – 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
(17).
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
“Susținerea transportului alternativ prin realizarea unui circuit de piste de biciclete la nivelul
Municipiului Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.
Domnul consilier Daniel Botezatu – se știe, în linii mari, cam pe unde va fi acest circuit,
există un traseu?
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – de la Primăria municipiului Botoșani, Pietonalul
Unirii, pe lângă Parcul „Mihai Eminescu” până în strada Primăverii, până la Cornișa este unul din ele
și e o variantă alternativă, pe Bulevardul George Enescu, care face legătura cu acest circuit.
Domnul consilier Daniel Botezatu – va fi și, și sau sau, sau? Adică ambele sau al doilea e
alternativ?
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – nu, nu , amândouă sunt, amândouă traseele.
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Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – dacă derulați un pic, sunt prezentate în presă
și sunt hărți exacte cu circuitul.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vom detalia după ce depunem.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (17).
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Locuințe
pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile la nivelul Municipiului Botoșani” și a
cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (17).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, doamna
preşedinte de şedinţă – consilier Dana Lăzăruc – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Dana Lăzăruc

SECRETAR GENERAL,
Ioan Apostu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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