ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
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PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 08 decembrie 2021
Prin dispoziția nr. 1090 din 07.12.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată
Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 08 decembrie 2021, ora 1500, în sala de
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 1090 din 07.12.2021 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 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Revelion 2021-2022” – Foc
de artificii.
La lucrările şedinţei participă 18 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Ada
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marian Murariu și Eugen
Cristian Țurcanu, având depuse cereri de învoire la mapa președintelui de ședință.
Fiind supuse la vot învoirea doamnei consilier Ada Alexandrina Macovei și a domnilor
consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu, aceasta a fost
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți în sală (17) – lipsește din sală la momentul
votării doamna consilier Silvia Carmen Diaconu.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – mai întâi aș vrea să vă informez,
de principiu, că ședința ordinară va fi pe data de 21 decembrie, urmând ca în una din zilele 29 sau 30
să avem și ședință extraordinară, cu alte proiecte importante, care vor veni pe parcurs.
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Fiind supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenți (18).
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul
2021 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – menționez că la acest proiect
avem un amendament înaintat de către donul consilier local Cătălin Flutur.
Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Cătălin Flutur, acesta a fost respins cu 7
voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Petru
Rogojinschi și Petru Taielup) și 8 abțineri (doamnele consiliere Silvia Carmen Diaconu, Dana
Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Marius Buliga, Mihail Gabriel
Tanasă, Miluță Timofti și Constantin Liviu Toma).
Fiind supusă la vot proiect de hotărâre în formă inițială, 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 organizării
evenimentului „Revelion 2021-2022” – Foc de artificii – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5.
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – vis-a-vis de amendamentul pe care l-am făcut
la punctul anterior, în afară de faptul că l-am propus eu, și văd că este o regulă, pentru că am mai
propus și un cetățean de onoare care face treabă în continuare și nu s-a votat că l-am propus eu. Era
un amendament care nu influența bugetul local sub nicio formă, erau virări de credite de la stânga la
dreapta. Observ că nici unul din consilierii colegi nu aveau amendamentul în față, s-a votat împotrivă
pentru că l-am propus eu, ok, am înțeles, ni-l însușim, asta este. Era un amendament care nu influența
bugetul.
Ca să mergem la acest proiect de hotărâre, stimați colegi, vreau să vă spun că vorbim de foc
de artificii, vrem să marcăm sfârșitul anului și este foarte frumos. 10.000 lei este un foc de artificii
onorabil, 15.000 lei este wow, ceva nemaiîntâlnit, cu 25.000 lei vă garantez că trebuie să împușcăm
toată noaptea ca să cheltuim cei 25.000 lei, dacă nu cumva este vreo altă influență. Sunt de acord să
marcăm acest eveniment, dar nu cu 25.000 lei.
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vreau să specific faptul că și în anii precedenți,
atunci când am organizat focuri de artificii, bugetele nu au fost de 10.000 lei. Mai mult, se mai
include și TVA și poate suferi modificări. Mai menționez faptul că toate prețurile au crescut în ultima
perioadă, lucru pe care îl cunoașteți și dumneavoastră.
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Consider că este o sumă rezonabilă pentru un municipiu reședință de județ. Dacă nu este așa,
vă puteți uita și pe alte bugete ale UAT-urilor similare, să spunem, ca număr de locuitori.
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot
împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia
Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos și Maricel Corneliu Maxim).
Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul
preşedinte de şedinţă – consilier Constantin Liviu Toma – declară lucrările şedinţei închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Constantin Liviu Toma

SECRETAR GENERAL,
Oana Gina Georgescu

Redactat și dactilografiat,
Alina Ecaterina Manolache
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