ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani din data de 21 decembrie 2021
Prin dispoziția nr. 1109 din 14.12.2021, Primarul Municipiului Botoşani a convocat
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 21 decembrie 2021, ora 10.00, în sala de ședințe
„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.
Dispoziţia nr. 1109 din 14.12.2021 este anexată la dosarul şedinţei.
Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul
„Monitorul de Botoșani” 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani
Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 26 noiembrie și
08 decembrie 2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Botoşani la
data de 10 decembrie 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al municipiului Botoșani
Proiect de hotărâre privind modificarea numărului burselor acordate în învăţământul
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021 – 2022 aprobate prin H.C.L. nr. 388 din
28.10.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1-5 la HCL nr. 128/28.04.2021 privind
stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoșani
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Teatrului
„Mihai Eminescu” Botoșani, pentru anul 2022.
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9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea
numirii administratorilor
10. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea
imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. A.S. Puşkin nr. 4, ap. 1
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii redevenței unei concesiuni aferente
terenului ocupat de o locuință
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unei locuinţe
proprietate a Municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui bun din domeniul public al
statului în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Botosani
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. Profi Izo Bek S.R.L.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de concesiune
17. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes
local al Municipiului Botoșani a unor imobile
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – Șoseaua
Iașului, nr. 29, CF/NC 57201” în vederea realizării obiectivului „Construire centru
comercial, amenajare parcare și accese, amenajare mijloace publicitare, împrejmuire teren
privat, organizare de șantier”
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. - str. Calea Națională nr. 24F,
CF/NC 68550” în vederea realizării obiectivului „Construire centru comercial, amenajare
parcare și acces, amenajare mijloace de publicitate, împrejmuire teren privat, organizare
șantier”
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Ana
Ipătescu, nr. 3, CF/NC 67807” în vederea realizării obiectivului „desființare locuință,
construire locuință P+M și împrejmuire teren”
21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S.
Pușkin, nr. 112, CF/NC 63735” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P și
împrejmuire teren”
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str.
Doboșari, nr. 57B, CF/NC 67095” în vederea realizării obiectivului „construire locuință
P+M și împrejmuire teren”
23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea
Marcel Olinescu, nr.1A, CF/NC 58887” în vederea realizării obiectivului „construire
locuință parter”
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Mihai
Eminescu nr.8, CF/NC 58501“ în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă
Sp+P+M”.
25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S.
Pușkin nr. 129, CF/NC 67427“ în vederea realizării obiectivului „construire hala
depozitare (băuturi)”
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Strada
Macului nr.34, CF/NC nr. 68648“ în vederea realizării obiectivului „construire locuinţă P
și împrejmuire teren”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea
Iacob Iacobovici nr.44, CF/NC nr. 53080“ în vederea realizării obiectivului „construire
locuință P+M, împrejmuire, anexă gospodărească”
28. Prezentarea adresei nr. 9487/2021 a SC Locativa SA privind situația îndeplinirii
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.10.2021

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Completarea ordinii de zi este următoarea:
Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a
votului în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoşani privind
prelungirea liniei de credit a societății cu menținerea acelorași garanții prevăzute în
contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11. 2010
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Teatrului pentru Copii si
Tineret „Vasilache” Botosani
Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de
Afaceri Botoşani
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de
alipire a unor imobile, proprietate a Municipiului Botoșani
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al
teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane (GAL axa 9.1) - amenajare
spații de recreere în zum Centrul vechi și zum Parcul Tineretului,
crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane - modernizarea utilităților
publice - modernizarea iluminatului public urban, amplasarea de camere de supraveghere
WIRELESS pe teritoriul SDL”
Prezentarea procesului verbal al ședinței AGA a A.D.I. AQUA Botoșani din data de
14.12.2021.
Şedinţa este legal constituită.

De la lucrările ședinței lipsește doamna consilier Ada Alexandrina Macovei, având depusă
cerere de învoire la mapa președintelui de ședință.
Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Ada Alexandrina Macovei, aceasta a fost
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – domnule președinte, voi avea rugămintea,
dacă se poate, ca punctul 5 de pe ordinea de zi să îl amânăm pentru o ședință ulterioară, înțeleg că
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se mai face una în cursul acestei luni, pentru că este un document important, este Regulamentul
de organizare și funcționare al Consiliului Local, nu am avut timp să îl studiem, cu actele
normative în vigoare, vrem să îl studiem mai bine și să îl amânăm pe data viitoare, pentru că s-a
luat dintr-un model orientativ de regulament și sunt niște lucruri care cred că au scăpat.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – este un amendament la ordinea
de zi?
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – în momentul de față, nu avem un
amendament formulat, pentru că este un material complex și, din punctul nostru de vedere, în
scurta perioadă pe care am avut-o la dispoziție, nu am avut timp să îl studiem. Sunt 1, 2, 3 probleme
acolo, în ceea ce privește exact amendamentele care se fac în timpul ședințelor, sunt două acte
normative și nu am reușit să le studiem. Asta este propunerea noastră, dacă vreți să votați...
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – da, era bine, am mai spus și cu
altă ocazie, să avem formulate amendamente sau propuneri înainte de ședință în scris, dar, mă rog,
să spunem că acum, într-adevăr, a fost timpul destul de scurt. Dacă dorește domnul Primar, în
calitate de inițiator...
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – retrag acest proiect, dacă nu ați avut timp să îl
studiați, și îl vom discuta într-o ședință ulterioară.
Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, cu retragerea
punctelor 2 și 5 de pe ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor
prezenți (22).
La punctul 1 al ordinii de zi nu au existat interpelări.
Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost retras.
Punctul 3 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, nu prezintă discuții,
și, fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
local al Municipiului Botoşani la data de 10 decembrie 2021 – 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 (22).
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Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani – retras.
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea numărului
burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 – 2022 aprobate
prin H.C.L. nr. 388 din 28.10.2021 – 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 unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (22).
Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1-5 la
HCL nr. 128/28.04.2021 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul
familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Botoșani – 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 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri
Gheorghiță Marcel și Țurcanu Eugen Cristian).
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și
Statului de Funcții ale Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, pentru anul 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 19 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei, Boboc Cătălin
și Gheorghiță Maricel).
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind împuternicirea
reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN
CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor – este avizat favorabil de comisia de
specialitate nr. 5.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – la proiectul prezentat va trebui
să facem propunere pentru data și pentru ora la care se va întruni Adunarea Generală a
Acționarilor, și la punctul 2, prin proiect, deja sunt trecuți cei doi reprezentanți pe care tot noi iam stabilit, aștept propuneri pentru dată și oră din partea dumneavoastră, cei doi reprezentanţi,
domnii Tanasă și Buliga, ați putea face propuneri. Deci 28 decembrie, ora 10.
Dacă sunteți de acord, supun la vot ca acest proiect să fie analizat și să trecem efectiv la
vot spre finalul ședinței, să parcurgem celelalte puncte de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord
cu această propunere.
Fiind supusă la vot propunerea, aceasta a fost aprobată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere
(doamna consilier Monica Delia Adăscăliței) – lipsește din sală la momentul votării domnul
consilier Călin George Bosovici.
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Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de
preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. A. S. Pușkin nr. 4,
ap. 1 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și,
fiind supus la vot, acesta este respins cu 3 voturi pentru, 6 împotrivă (domnii consilieri Boboc
Cătălin, Botezatu Daniel, Curelariu Raluca Ștefania, Lupașcu Cătălina Camelia, Maxim Maricel
și Țurcanu Eugen Cristian) și 13 abțineri (doamnele consiliere Silvia Carmen Diaconu, Dana
Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Andrei Amos, Călin George Bosovici, Bogdan
Ciprian Buhăianu, Marius Buliga, Marcel Gheorghiță, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi,
Petru Taielup, Miluță Timofti și Constantin Liviu Toma).
Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii
redevenței unei concesiuni aferente terenului ocupat de o locuință – este avizat favorabil de
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – aș vrea să vă rog să respingem acest
proiect, noi am votat reducerea redevenței la 70% acum câteva luni, știu că am discutat atunci cât
să dăm, era între 50 și 95, și s-a propus 70, s-a votat. Dumnealui, în acest moment, plătește o sumă
mult redusă față de banii pe care ar trebui, de fapt și de drept, primăria să îi încaseze.
A venit momentul să descurajăm utilizarea spațiului Primăriei, mai ale în centrul orașului,
și dup-aia să ajungem să vrem să plătim câteva sute de lei anual pentru folosirea domeniului public.
Persoana în cauză are deja o reducere de 70%, dacă am merge în 95, ar însemna să plătească 740
de lei pe an pentru folosirea a 227 de metri pătrați de teren în buricul târgului. Vă rog să respingem
acest proiect și să încercăm să aducem banii în buget, acolo unde le e locul, pentru că astfel de
cadouri nu facem din banii noștri, facem din banii cetățenilor.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – poate domnul Iulius Gherase să ne
lămurească exact despre ce e vorba.
Domnul Iulius Gherase răspunde.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – înțeleg că persoana în cauză cere
reducerea redevenței, a făcut 3 cereri în acest sens, este deja redusă această redevență, nu văd de
ce am reduce încă o dată, vorbim de o suprafață de teren destul de mare într-o zonă extrem de
centrală, nu văd niciun argument rațional pentru care să dăm curs acestei cereri.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – aveți un amendament legat de
procent, de reducerea redevenței? Proiectul are o formă prezentată, dumneavoastră propuneți
amendament, să rămână așa.
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – forma actuală, cea votată acum câteva
luni de Consiliul Local, persoana în cauză are deja o reducere de 70% din valoarea redevenței. În
baza cererilor făcute, avem un proiect de hotărâre prin care să-i dăm o reducere de 95% în loc de
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70. Putem vota pentru sau împotrivă. Eu fac apel la colegii noștri să voteze împotriva acestui
proiect, iar reducere să rămână de 70%, așa cum a fost votată în toamna acestui an.
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – dacă există o propunere din partea celui
de la Patrimoniu, care cred că au analizat această situație, și există aici o particularitate, un
amendament să se reducă cu 5 procente raportat la 70%, să se ajungă la o reducere de 75%, acesta
este amendamentul meu.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – particularitatea este că un domn, prin
generozitatea noastră dusă la extrem, i-am aprobat 200 și ceva de mp, să construiască în centrul
orașului. Alții pleacă la 15-20 km să facă o casă, altul a făcut în mijlocul orașului, luând printr-o
metodă directă o concesiune. După ce că i-am dat atunci o reducere destul de consistentă, apreciind
că e în careul central, acum văd că brusc toată lumea plânge de mila lui, cu lacrimi de crocodil, îl
scutim, aproape să nu plătească nimic. Nu este normal, el ne-a păcălit o dată, acum ne păcălește a
doua oară. Și așa rămâne dup-aia pe vecie, cât mai trăiește și cât mai are casa în centru.
Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Buhăianu, de reducere a redevenței
cu 75%, acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina
Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Marcel Gheorghiță) și 7 abțineri
(doamnele consiliere Monica Delia Adăscăliței și Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri
Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian
Țurcanu).
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 13 voturi
pentru, 4 împotrivă (domnii consilieri Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, Lupașcu
Cătălina Camelia și Țurcanu Eugen Cristian) și 5 abțineri (domnii consilieri: Adăscăliței Monica
Delia, Amos Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu Daniel și Maxim Maricel Corneliu).
Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a
vânzării către chiriași a unei locuinţe proprietate a Municipiului şi administrate de S.C. Locativa
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 21 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Țurcanu
Eugen Cristian).
Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale
Municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.
Domnul consilier Andrei Amos – deoarece este vorba despre un spațiu administrat de
Clubul Sportiv Botoșani, doresc să mă retrag de la a vota acest proiect.
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru și 1 abținere
(doamna consilier Adăscăliței Monica Delia) – nu participă la vot domnul consilier Andrei Amos.
Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din
partea S.C. Profi Izo Bek S.R.L. – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și
nr. 5.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – întâmplarea face că locuiesc prin zonă și
circul mai des pe acolo, am identificat unde e bucata de teren care ne-o dă, foarte bine. Ceea ce
vreau eu să semnalez e următorul aspect: trebuie să facem un efort ca în respectivul cartier să
găsim o cale de acces la aceste scări care s-au construit acum, pentru că totul este foarte
întortocheat la intrarea dinspre Vârnav, dinspre George Enescu și ulterior se face stânga pe
Dimitrie Brândză, și de-acolo se blochează tot traficul. Poate găsim o variantă să îi scoate direct
în stradă, în George Enescu, sau să eliberăm în față. Acolo este un modul care vinde sifoane și
care mai mult e închis decât deschis. Dacă este al nostru, poate reușim să sistematizăm zona și să
dăm drumul la aceste două scări de bloc.
Încercam să trag un semnal de alarmă, în ideea de a fluidiza traficul în respectivul cartier,
care și așa este sufocat acolo în zonă.
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri:
Amos Andrei și Boboc Cătălin).
Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donații –
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind
supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte
de concesiune – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul
consilier Țurcanu Eugen Cristian).
Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri
aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Botoșani a unor imobile – este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus
la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic Zonal – Șoseaua Iașului, nr. 29, CF/NC 57201” în vederea realizării
obiectivului „Construire centru comercial, amenajare parcare și accese, amenajare mijloace
publicitare, împrejmuire teren privat, organizare de șantier” – este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
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Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„P.U.Z. - str. Calea Națională nr. 24F, CF/NC 68550” în vederea realizării obiectivului
„Construire centru comercial, amenajare parcare și acces, amenajare mijloace de publicitate,
împrejmuire teren privat, organizare șantier” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate
nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi
a consilierilor prezenți (22).
Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Ana Ipătescu, nr. 3, CF/NC 67807” în vederea realizării
obiectivului „desființare locuință, construire locuință P+M și împrejmuire teren” – este avizat
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta
este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A.S. Pușkin, nr. 112, CF/NC 63735” în vederea realizării
obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Doboșari, nr. 57B, CF/NC 67095” în vederea realizării
obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile
de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Marcel Olinescu, nr. 1A, CF/NC 58887” în vederea realizării
obiectivului „construire locuință parter” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2
şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (22).
Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – str. Mihai Eminescu nr. 8, CF/NC 58501“ în vederea realizării
obiectivului „construire locuință Sp+P+M” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.
2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a
consilierilor prezenți (22).
Punctul 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Str. A. S. Pușkin nr. 129, CF/NC 67427“ în vederea realizării
obiectivului „construire hală depozitare (băuturi)” – este avizat favorabil de comisiile de
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specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Macului nr. 34, CF/NC nr. 68648“ în vederea realizării
obiectivului „construire locuinţă P și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile de
specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
„Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Iacob Iacobovici nr.44, CF/NC nr. 53080“ în vederea
realizării obiectivului „construire locuință P+M, împrejmuire, anexă gospodărească”– este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).
Punctul 28 de pe ordinea de zi – Prezentarea adresei nr. 9487/2021 a SC Locativa SA
privind situația îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la data de
31.10.2021 – a fost adus în atenția consilierilor locali.
Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru acordarea
mandatului special privind modul de exprimare a votului în şedinţa Adunării Generale a
Acţionarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoşani privind prelungirea liniei de credit a societății cu
menținerea acelorași garanții prevăzute în contractul de credit nr. 188/6037 din 17.11.2010 – este
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot,
acesta este aprobat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei și Țurcanu
Eugen Cristian).
Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului
de Funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani – 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 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Amos Andrei și Gheorghiță Marcel).
Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu
firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – 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 (22).
Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul
Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile, proprietate a
Municipiului 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 (22).
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Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și
îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice
urbane (GAL axa 9.1) - amenajare spații de recreere în zum Centrul vechi și zum Parcul
Tineretului, crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane - modernizarea
utilităților publice - modernizarea iluminatului public urban, amplasarea de camere de
supraveghere WIRELESS pe teritoriul SDL” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr.
1, nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi a consilierilor prezenți în sală (22) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier
Marian Murariu.
Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi – Prezentarea procesului verbal al ședinței AGA
a A.D.I. AQUA Botoșani din data de 14.12.2021 – a fost adus în atenția consilierilor locali.
Se revine la discuția punctului 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor.
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – domnule președinte, îmi permiteți să mă
retrag? pentru că eu nu vreau să particip la concursurile acestea organizate pe bune la Eltrans.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma – pentru colegii care rămân,
domnule președinte al comisiei de validare, vă rog să le înmânați buletinele, și, după finalizarea
votului, să ne faceți cunoscut și rezultatul.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi,
modalitatea de vot cred că o știți, avem două rubrici, „da” și „nu”. Vă rog să bifați în interiorul
căsuței persoana pe care o doriți.
Se începe votarea. După încheierea votării, se anunță rezultatul votului.
Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi, în
urma votului a rezultat: Constantin Doru, 12 voturi, Burlacu Doru, 13 voturi, Drelciuc Simion 13
voturi, Andronache Viorica, 12 voturi, Nechifor Doru, 13 voturi, Ivănescu Victor și Poclid Adrian
– 0 voturi.
Domnul președinte de ședință Constantin Liviu Toma - am stabilit o dată pentru care,
între timp, am înțeles că au intervenit modificări din cauza agendei unor reprezentanți și atunci,
voi supune din nou la vot noua propunere. Propunerea era pentru data de 03 ianuarie, ora 10. Rog
să fie consemnat acest lucru în procesul verbal.
Mai dau o dată citire procesului-verbal de numărare al voturilor pentru stabilirea
împuternicirii reprezentanților municipiului Botoșani în AGA la Modern Calor, voi da citire în
ordinea în care au fost trecuți pe buletinele de vot Constantin Doru, 12 voturi, Burlacu Doru, 13,
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Drelciuc Simion 13, Andronache Viorica, 12, Nechifor Doru, 13, Ivănescu Victor – 0, Poclid
Adrian – 0 .
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 13 voturi
pentru – nu participă la vot doamnele consiliere Monica Delia Adăscăliţei și Cătălina Camelia
Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel
Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu.
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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