
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

 CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 19 aprilie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 290 din 15.04.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 19 aprilie 2022, ora 1100, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 290 din 15.04.2022 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 rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 476 din 21.12.2021 privind 

aprobarea numărului burselor acordate în învățământul  preuniversitar de stat pentru anul 

școlar 2021 – 2022 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani 

nr. 95 din  30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de 

incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi depus în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat 

încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean 

Botoșani având ca obiect implementarea în comun a acestui proiect  

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii totale a proiectului „Asfaltarea străzilor 

Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian-municipiul Botoșani”, 

cod SMIS 150539 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului 

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru 

aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 20.04.2022 

6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la 

S.C. Eltrans S.A. Botoșani 
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7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea aprobării prelungirii cu un an 

a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – Sucursala Botoșani 

 

Completarea ordinii de zi este următoarea:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanțare precum și a Devizului General 

pentru obiectivul de investiţii “Extindere sistem de distribuție gaze naturale în cadrul 

municipiului Botoșani, județul Botoșani“, în vederea finanțării prin Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny”.  

 

La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier  

Dana Lăzăruc și Ada Alexandrina Macovei. 

 

Fiind supuse la vot învoirile doamnelor consilier Dana Lăzăruc și Ada Alexandrina Macovei, 

acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

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

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).   

 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – aș dori să vă fac o propunere, să 

parcurgem mai întâi proiectul 6 de pe ordinea de zi, ca, în timpul parcurgerii celorlalte proiecte, să fie 

timp pentru întocmirea buletinelor de vot.  

 

Fiind supusă la vot propunerea, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (21). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii 

administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de 

specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – este o hotărâre pe care o așteptam, expiră 

mandatul celor din consiliul de administrație de la Eltrans, eu vreau să fac niște propuneri, iar 

propunerile mele vor fi cele normale și reale. Este vorba de acele persoane care au fost confirmate de 

firma de recrutare acum 3 ani, 2 ani și jumătate. Știm prea bine că am insistat pe cest proiect cu toții, 

ați numit un consiliu de administrație, s-a dovedit că acea numire a fost ilegală, chiar dacă mai este o 

cale de atac, deci eu vreau să fac propuneri pentru cei care au câștigat concursul. În ordine alfabetică: 

Achiței Carmen, Cracană Serghie, Gheorghiu Mihai, Hrițcu Cristian și Poclid Adrian.  

 

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – voi face și eu cinci numiri, cu două 

precizări, mai întâi: domnul consilier local Cătălin Flutur a avut ocazia timp de 2 luni, 2 ședințe din 

mandatul trecut de primar pe care l-a avut să numească acest consiliu pe care l-a propus, aceasta este 

prima precizare, nu înțeleg de ce, cred că nu a avut nici el încredere la momentul respectiv, acum face 
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doar un joc politic, iar a doua precizare a mea ține de faptul că nu s-a pierdut absolut niciun proces 

legat de numirea acestor oameni în Eltrans. Au fost câştigate de către Primăria Botoșani două procese 

cu Prefectura Botoșani exact pe numirea acestui consiliu de administrație pentru o perioadă de până la 

6 luni sau până la terminarea procesului. Singurul proces, în primă fază, la primă instanță, care s-a 

pierdut, a ținut de procedura de concurs. 

Propunerile noastre sunt: Drelciuc Simion, Ciocan Vasile, Beilic Andrei, Cătălin Ursu și Ana-

Meda Florea. 

 

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 

2022 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – cred că trebuie o modificare la art. 1, care 

spune: se aprobă modificarea bugetului prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor. 

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – este un referat de îndreptare a erorii. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – nu am văzut referatul, cred că este vorba de 

suplimentarea, deci art. constă în suplimentarea veniturilor și cheltuielilor. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea solicitată, acesta este aprobat 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 476 din 21.12.2021 privind aprobarea numărului burselor acordate în învățământul  

preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021–2022 – 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 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

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

Local al Municipiului Botoșani nr. 95 din  30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT 

PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani” ce va fi 

depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și a Acordului de Parteneriat 

încheiat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani având 

ca obiect implementarea în comun a acestui 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 (21). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii totale a 

proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și 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. 
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Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – am o singură întrebare, am văzut referatul 

privind justificarea convocării ședinței extraordinare, un referat care provine de la Serviciul 

Management Proiecte, care nu are legătură și nu se amintește în proiectul de hotărâre. Aici este vorba, 

după adoptarea acestei hotărâri, la încărcarea efectivă a bugetului în MySMIS s-au înregistrat rotunjiri 

minore în ceea ce privește bugetul proiectului, datorate rotunjirilor de la 4 la 20, în mare, aferente 

TVA. În baza acestui referat avem proiectul de hotărâre și am convocat ședința extraordinară, iar 

sensul hotărârii este cu totul alta. De fapt, este o creștere cu 5, ori, cum 4 ori mai mare la cheltuieli de 

publicitate. Eu vă spun ce avem la mapă, sunt convins că ați făcut. Eu v-am spus doar ce am primit la 

mapă, dacă e corect sau nu. 

 

Doamna Raluca Bălășcău răspunde.  

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri ( 

domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Nova Apaserv 

S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din 20.04.2022 – este avizat 

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

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – aici ar trebui rectificat titlul și partea dispozitivă a 

proiectului de hotărâre. Mandatul vizează adunarea generală a membrilor asociați la ADI Aqua și nu 

la NovaApaServ, deci materialele din spate sunt toate pentru ADI, nu pentru societatea comercială. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – dacă tot îi dăm mandat domnului viceprimar 

Toma să voteze îl rog, în numele Consiliului Local Botoșani, să îi roage pe colegii de la 

NovaApaServ să repare gropile care mai sunt prin oraș, care de la o zi la alta mai apar altele, și altele, 

și altele, și nu se mai termină, și să încerce să remedieze tot ce mai e din urmă, pentru că au început și 

stațiile de asfalt să lucreze, deci s-ar putea aduce la zi situația carosabilului în majoritatea locațiilor în 

care s-a intervenit în perioada anotimpului rece, și să încercăm și noi să circulăm decent prin oraș. 

Totodată, vă rog să transmiteți rugămintea Consiliului Local de a nu mai majora tarifele prea 

curând, ca să reușim să și plătim facturile la timp. 

 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – și eu voiam să fac o remarcă aici, uitându-mă 

pe toate materialele, e mai veche, vreau să vă spun că membrii consiliului director ai acestui ADI nu 

sunt reprezentativi. Atât  timp cât municipiului Botoșani lipsește din consiliul director al ADI pe apă, 

este o nedreptate. 2/3 din consumatorii județului Botoșani sunt în municipiul Botoșani. Nu cred că 

sunt mai reprezentativi reprezentanții orașului Bucecea și a comunei Curtești. Sunt fix 5 oameni în 

consiliul director care iau hotărârile urgente și importante. Haideți să le transmitem la Consiliul 

Județean că s-a schimbat primarul la Botoșani, este primar de culoarea care trebuie, dar cred că 

Botoșaniul, cu 2/3 din consumatori, trebuie să fie prezenți la nivel de decizie în consiliul de director 

de la ADI. Este un demers pe care îi rog pe cei din conducerea Primăriei să îl facă. 
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Domnul consilier Constantin Liviu Toma – așa cum este prevăzut și în proiectul de astăzi, 

eu voi primi un mandat special și îl voi duce la îndeplinire în funcție de decizia pe care o veți lua 

astăzi sau o vom lua împreună, cu majoritate simplă. Vis-a-vis de intervenția colegului consilier local, 

domnul Eugen Țurcanu, garantez că toate dorințele dumneavoastră le voi transmite în mod special 

către conducerea executivă a Asociației Dezvotare Intercomunitară AQUA Botoșani. Vis-a-vis de 

intervenția domnului coleg consilier Flutur, și eu sunt de acord cu ce a spus dumnealui, dar vă 

reamintesc că această practică a existat și în trecut, există și acum, aici este o decizie politică pe care 

nu primarul cred că trebuie să o ia, este o decizie a Consiliului Județean.  

 

Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (doamna consilier 

Raluca Ștefania Curelariu) și 1 abținere (domnul consilier Boboc Cătălin). 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Urban Serv S.A. Botoșani în vederea 

aprobării prelungirii cu un an a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania – 

Sucursala Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă 

discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (Țurcanu Eugen 

Cristian, Botezatu Cătălin și Gheorghiță Marcel) – lipsește din sală la momentul votării domnul 

consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de 

Finanțare precum și a Devizului General pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de 

distribuție gaze naturale în cadrul municipiului Botoșani, județul Botoșani“, în vederea finanțării 

prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” – 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 (21). 

 

Se revine la discuția de la punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind 

împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani. 

 

Se începe procedura de vot.  

 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – vă atrag atenția, trebuie votate câte 5 

persoane, puneți câte un „X” în dreptul numelui la „da” pentru persoana care o doriți să meargă acolo. 

 

După încheierea procedurii, se anunță rezultatul votului. 

 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – rezultatul votului este următorul: 

reprezentanții PSD au obținut, fiecare dintre ei, câte 12 voturi, reprezentanții PNL câte 9 voturi. 

Așadar, reprezentanții municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans 

S.A. împuterniciți prin acest vot sunt: Drelciuc Simion, Ciocan Vasile, Beilic Andrei, Cătălin Ursu și 

Ana-Meda Florea. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 

6 voturi împotrivă (Țurcanu Eugen Cristian, Maxim Maricel, Lupașcu Cătălina Camelia, Flutur 

Cătălin Mugurel, Boboc Cătălin și Amos Andrei) și 3 abțineri (Adăscăliței Delia Monica, Botezatu 

Daniel și Toma Constantin Liviu). 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Daniel Botezatu – declară lucrările şedinţei închise.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

                 Consilier,                           Ioan Apostu  

           Daniel Botezatu 

 

 

 

 

   Redactat și dactilografiat,  

                                                    Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


