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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 15 iunie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 476 din 10.06.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 15 iunie 2022, ora 1000, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  
 
 Dispoziţia nr. 476 din 10.06.2022 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 pentru alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a 
sumei de 25.000 lei pentru susținerea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Elena 
Rareș” Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – paradisul verde de la 
școală”, finanțat de către Fundația Comunitară Iași în cadrul concursului de proiecte 
„Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”  

2. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea contribuției proprii aferente proiectului 
„Eminescu - One Culture - One Route în Botosani- Bălti CrossBorder Area” (“Eminescu 
- o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani- Bălți”), număr de referință 
1HARD/2.1./60 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului  „Amenajări ale spațiului urban degradat 
al comunității  defavorizate – Modernizare clădire pentru a găzdui activități social-
comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 155365 și a cheltuielilor 
legate de acest proiect 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Înființarea a minim 2 terenuri de joacă 
și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe 
teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific”, cod MySMIS 2014+ 
155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea 
regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă 
de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani, precum și actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai acestuia 
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 285 din 30 august 2022 privind aprobarea proiectului „Amenajare spațiu de 
relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest 
proiect 

7.  Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaṭii din partea S.C. PROFI IZO.BEK 
S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea 
cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui teren situat în Calea Naţională, nr. 36, 
parte din terenul înscris în CF nr. 68797 

9. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei aferente Sălii Polivalente “Elisabeta 
Lipă” în favoarea Asociaţiei Club Sportiv Ardex Botosani pentru organizarea „Turneul 
Angelica Rozneanu”, Editia I 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea 
unor servicii publice de interes local 

11. Proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Botoșani în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea 
avizării proiectului ”Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor SA 
Botoșani”. 
 
La lucrările şedinţei participă 14 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier 

local Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și 
domnii consilieri locali Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu.   

 
Fiind supuse la vot învoirile doamnelor consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina 

Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și ale domnilor consilieri Andrei Amos, Cătălin 
Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian 
Țurcanu, acestea au fost aprobate cu 13 voturi pentru – lipsește din sală la momentul votării 
domnul consilier Marian Murariu. 

 
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 13 voturi pentru – lipsește din 

sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu. 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru alocarea din bugetul local al 

UAT Municipiul Botoșani a sumei de 25.000 lei pentru susținerea unității de învățământ Școala 
Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, beneficiară a proiectului ”Veselie și culoare – paradisul 
verde de la școală”, finanțat de către Fundația Comunitară Iași în cadrul concursului de 
proiecte „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” – 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 
13 voturi pentru – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu.  

 
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru suplimentarea contribuției 

proprii aferente proiectului „Eminescu - One Culture - One Route în Botosani- Bălti 
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CrossBorder Area” (“Eminescu – o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoșani-Bălți”), 
număr de referință 1HARD/2.1./60 – 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 13 voturi pentru – 
lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Marian Murariu. 

 
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului  

„Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității  defavorizate – Modernizare clădire 
pentru a găzdui activități social-comunitare, respectiv magazin social”, cod MySMIS 2014+ 
155365 și a cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (14). 

 
Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 

„Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 
2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban 
specific”, cod MySMIS 2014+ 155367 și a cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (14). 

 
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 78 din 16 martie 2022 privind aprobarea 
proiectului „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 
marginalizate – amenajare zonă de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani, precum 
și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia – 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 (14). 

 
Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 285 din 30 august 2022 privind aprobarea 
proiectului „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a 
cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (14). 

 
Punctul 7 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 Bogdan Ciprian Buhăianu – din păcate, după cum se observă, 

consilieri PNL nu sunt în sală, și cred că ar trebui ca domniile dumnealor să vină cu o explicație 
în fața cetățenilor pentru că, după cum vedeți, sunt câteva proiecte care nu pot să treacă tocmai 
datorită lipsei cvorumului. Cred că este de datoria lor, pentru că au fost aleși de cetățeni, să dea o 
explicație pentru lipsa de astăzi. Noi i-am învoit astăzi ca o cutumă, care a fost până acum la 
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fiecare ședință de consiliu local, dar motive obiective pentru învoirea de astăzi 8-9 consilieri 
PNL nu cred că sunt.  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 14 voturi pentru, din lipsă 
de cvorum. 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 

procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării de către municipiul Botoṣani a unui teren situat 
în Calea Naţională, nr. 36, parte din terenul înscris în CF nr. 68797 – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
respins cu 14 voturi pentru, din lipsă de cvorum. 

 
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei 

aferente Sălii Polivalente “Elisabeta Lipă” în favoarea Asociaţiei Club Sportiv Ardex Botosani 
pentru organizarea „Turneul Angelica Rozneanu”, Editia I – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – aveam niște proiecte pe ordinea de zi care 

presupuneau o urgență, acesta este motivul pentru care v-am convocat astăzi în ședință 
extraordinară, unele din ele cu finanțare cu fonduri europene, pentru care au lucrat colegii noștri 
și a fost nevoie de câteva modificări, altele, printre care și acesta cu organizarea unui turneu 
pentru care militează ONG-urile din Botoșani pentru a face imagine acestui oraș și ne 
împiedicăm mereu de facilitățile pe care le avem și pe care nu le putem oferi, pentru a promova 
valorile pe care le-am avut în trecut și pentru a promova municipiul Botoșani, un alt subiect 
important, ca să motivez și din punctul meu de vedere urgența, și mi-aș fi dorit să fie și colegii de 
la PNL, reprezintă intenția pentru a mai face un ban în municipiul Botoșani pe terenul de lângă 
DelgazGrid, un proiect care va fi supus dezbaterii. Bineînțeles că nu au venit colegii de la PNL, 
pentru că avem și acest proiect cu DSPSA-ul, cu scopul reorganizării. 

 
Notă: Din motive tehnice, lucrările ședinței au fost întrerupte pentru 15 minute. 
 
După încheierea pauzei și rezolvarea problemelor tehnice, se reiau lucrările ședinței, 

revenindu-se la punctul 9 al ordinii de zi. 
  
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre de la punctul 9 al ordinii de zi, acesta este aprobat 

cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14). 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de 

fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local – este avizat favorabil 
de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3. 

 
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș vrea să îl rog pe domnul primar să ne 

povestească un pic despre acest proiect pe care l-a inițiat, am văzut un raport acolo, nu m-a 
convins foarte tare, dacă poate să ne povestească un pic mai detaliat. 
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Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – o să vă dau câteva detalii, deși sunt convins că 
toate argumentele pe care vi le-aș aduce nu o să vă schimbe votul, indiferent care ar fi acesta. 
Propunem reorganizarea unor servicii publice, pentru o mai bună eficiență, și am ajuns la această 
concluzie în urma unei analize pe care am avut-o cu colegii, cu comenzi de lucrări transmise 
către DSPSA în ceea ce privește gestiunea spațiilor verzi, intervenții edilitare în municipiul 
Botoșani, am avut o serie de ședințe și aici, la Primăria Botoșani, împreună cu colegii de la 
Direcția Edilitare, care transmit aceste comenzi către DSPSA, și aceasta este propunerea pe care 
am făcut-o, transferul unor servicii, împreună cu personalul aferent, fără a modifica grila de 
salarizare a celor care lucrează acolo. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – eu am citit studiul făcut, cu mare 

atenție, de altfel, în schimb, ce am sesizat, întâmplarea face că cred că este nevoie de o resetare 
pe anumite servicii ale ale Primăriei. Ce am remarcat, în schimb, în studiu, a fost că s-a făcut o 
comparație între a da aceste servicii la un serviciu al Primăriei sau a le da în delegare de gestiune 
altcuiva.  

Ce nu am văzut, și aș fi vrut foarte mult să văd în studiu, e o comparație între gestionarea 
acestor servicii de către DSPSA, respectiv SPAPOC. Deși sunt perfect de acord că DSPSA-ul nu 
ar trebui să fie un mastodont care să gestioneze atât de multe servicii, nu știu dacă SPAPOC-ul e 
cea mai bună variantă, și aș vrea să văd o comparație între SPAPOC și DSPSA. 

Din punctul acesta de vedere, eu nu cred că acest studiu este la obiect și nu cred că ne 
ajută să luăm o decizie argumentată. 

 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – este un singur argument valabil pentru 

tot ceea ce ați spus dumneavoastră, și cred că ar trebui să închei orice discuție, această 
reorganizare sub tutela SPAPOC-ului se face pentru a aduna toate serviciile care țin de 
administrarea domeniului public, care sunt legalizate prin Ordonanța nr. 71 după aceeași tutelă, 
și toate pot fi reorganizate, și de aici rezultă și o eficiență în teren mult mai bună. Acum, acolo 
este o struțo-cămilă care se ocupă de cultură, sport, spații verzi, câini vagabonzi, e aproape peste 
un sfert din toată activitatea Primăriei. 

Și oricât de bun ar fi un om care ar putea să conducă o asemenea structură, este imposibil 
de condus, pentru că are multiple domenii de activitate. Sub SPAPOC adunăm tot ceea ce ține de 
administrarea domeniului public, toate țin de administrarea domeniului public, toate intră sub 
incidența unei singure ordonanțe. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru și 2 voturi 

împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță). 
 
Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. 
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Botoșani în vederea avizării proiectului ”Realizare Parc fotovoltaic în incinta SC Modern Calor 
SA Botoșani” – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Dana Lăzăruc – domnul Secretar ne-a transmis că aici 

se vor vota doar punctele 1.2 și 1.3, punctul 1.1 fiind deja votat într-o ședință anterioară. 
 
Domnul Secretar general Ioan Apostu – punctul 1.1 a fost votat în mandatul care s-a 

dat în ședința din 26 mai. Propun să se voteze fără punctul 1.1, deci punctul 1.2 va deveni 
punctul 1.1 , iar punctul 1.3 va deveni punctul 1.2. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de domnul Secretar, acesta 

este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (14). 
 
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,     SECRETAR GENERAL, 
                Consilier,                           Ioan Apostu  
            Dana Lăzăruc 

 
 
 
 
 

   Redactat și dactilografiat,  
                                                  Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 

 


