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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 07 octombrie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 810 din 07.10.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 

îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 07 octombrie 2022, ora 1300, în 

sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace 

electronice.  

 

 Dispoziţia nr. 810 din 07.10.2022 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 aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a 

clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, depus spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Botoșani”, depus spre finanțare în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Sală de Sport Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre 

finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate 

de acest proiect 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botoșani”, depus spre finanțare în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 

proiect 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Rețea de stații inteligente și 

modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale a municipiului 
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Botoșani – Orașul Bucecea”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor 

de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoṣani, situat în 

extravilanul Municipiului Botoșani 

  

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

Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 

Țurcanu. Domnul consilier Daniel Botezatu se alătură ședinței la punctul 4 al ordinii de zi.   

 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.  

 

Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnei consilier Cătălina Camelia 

Lupașcu și ale domnilor consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 

Țurcanu, acestea au fost aprobate cu 19 voturi pentru – domnul consilier Andrei Amos a votat 

verbal. 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu 18 voturi pentru și 1 

abținere (domnul consilier Cătălin Boboc) – domnul consilier Andrei Amos a votat verbal. 

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa II”, depus spre 

finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 

acest proiect – este avizat verbal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu 

prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Cătălin Boboc) – domnii consilieri Andrei Amos și Maricel Corneliu 

Maxim au votat verbal. 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița cu program prelungit nr. 15 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat verbal 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 (19) – domnii consilieri Andrei Amos și Marcel Gheorghiță au 

votat verbal. 

 

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

„Renovare energetică a clădirilor publice – Sală de Sport Școala Gimnazială Elena Rareș 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat verbal 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 (19) – domnul consilier Andrei Amos a votat verbal. 

 

Notă: S-a alăturat lucrărilor ședinței domnul consilier Daniel Botezatu 

 

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

„Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani”, depus spre 
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finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 

acest proiect – este avizat verbal 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 (20) – domnii consilieri Andrei Amos și Marian Murariu au votat 

verbal. 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani”, 

depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor 

legate de acest proiect – este avizat verbal 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 (20) – domnul consilier Andrei Amos a votat verbal. 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani”, depus spre 

finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 

acest proiect – este avizat verbal 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 (20) – domnii consilieri Andrei Amos și Mihail Gabriel Tanasă au votat 

verbal. 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe 

Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 

cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat verbal 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 (20) – domnii consilieri Andrei Amos și Bogdan Ciprian 

Buhăianu au votat verbal. 

 

Punctul 8 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”, depus spre finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect – este 

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

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o nelămurire, pentru că atât am 

apucat să mă uit pe documentație, vreau și eu să înțeleg care sunt implicațiile legale, dacă mă 

poate ajuta domnul Secretar, ale faptului că acest Consiliu Local va trimite o notă de 

fundamentare în care mințim cu nerușinare, pentru că în nota de fundamentare, care este 

anexa 1 la acest proiect de hotărâre, și înțeleg că acest proiect pleacă spre finanțare prin 

PNRR, scriem că noi implementăm proiectul cu tramvaiele. Ori știu că am urmărit mai multe 

declarații publice ale domnului Primar că nu implementăm acest proiect. Vreau și eu să 

înțeleg și eu ce se întâmplă când facem o solicitare de niște bani europeni, dând finanțatorului 

niște informații false. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – contractul pentru semnarea materialului 

rulant va trebui semnat pentru că a fost desemnat un câștigător, doar că acest contract așa a 
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fost moștenit, într-o asociere de 4 UAT-uri, printre care și municipiul Botoșani, dar termenul 

de livrare al tramvaielor este iunie 2024. Cu alte cuvinte, tramvaiele nu mai pot fi finanțate 

prin POR, și atunci vrem să folosim această oportunitate, dacă vom ajunge în situația de a fi 

constrânși să semnăm contractul pentru tramvaie, pentru ca ulterior să facem schimb, să 

putem primi autobuze electrice. 

Situația este forțată, pentru că s-a făcut această asociere cu celelalte patru UAT-uri, 

care sunt exact în situația noastră. Instanța ne obligă să semnăm contractul cu câștigătorul 

licitației, neținând cont că nu mai putem plăti aceste tramvaie cu banii de la Programul 

Operațional Regional, care au ca ultima zi pentru decontarea cheltuielilor decembrie 2023. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – vă mulțumesc, dar nu la asta m-am 

referit. În această notă de fundamentare, la paginile 10, 15 și 16 facem referire la cele două 

proiecte de reabilitare a căii de rulare. Facem referire la pagina 16 și la proiectul de achiziție a 

tramvaielor, și mulțumesc pentru lămuriri din punctul ăsta de vedere, înțeleg că acela va 

trebui să cumpărăm tramvaiele și vom vedea ce facem cu ele, nelămurirea mea este legată de 

faptul că noi spunem, în această cerere de finanțare că implementăm cele două proiecte de 

modernizare a căii de rulare, și spunem că acest proiect, pe care îl votăm astăzi, este 

complementar celor două proiecte de modernizare a căii de rulare pentru traseele 101 și 102. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – tehnic vorbind, aceste contracte nu sunt 

reziliate astăzi, avem timp să reziliem aceste contracte până la sfârșitul anului 2023. Pentru a 

avea șanse să obținem finanțarea pentru a nu plăti tramvaie din bugetul local, pentru că s-a 

făcut acea asociere și instanța a decis că este un câștigător, chiar dacă s-a întârziat foarte mult. 

Acel câștigător, care este firma din Polonia, ne poate constrânge să cumpărăm tramvaiele așa 

cum am zis, când precedentul Consiliu Local cu precedentul Primar a spus că se dorește o 

asociere. S-a făcut acea asociere, a durat foarte mult procesul în instanță dar, până la urmă, s-

a decis: avem un câștigător care ne poate constrânge să primim aceste tramvaie.  

Dacă facem acest lucru și nu avem posibilitatea finanțării prin Reziliență și Redresare, 

trebuie să le plătim din bugetul local, pentru că este o decizie a instanței. Nu este valabil doar 

pentru noi, este valabil și pentru celelalte trei UAT-uri, Brăila, Galați, Ploiești, care sunt în 

aceeași situație foarte delicată. Dacă ați avut de înțeles, ați înțeles, asta este tot ce aveam de 

spus. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – și aș vrea să îmi răspundă și domnul 

Secretar pe implicațiile legale pentru că, repet, noi spunem în această cerere de finanțare că 

reabilităm căile de rulare, nu m-am legat de achiziția de tramvaie, eu m-am legat de căile de 

rulare. 

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – dar contractele de finanțare nu sunt 

reziliate, problema este cât s-au implementat din ele, ele nu sunt reziliate, contractele sunt în 

curs de executare. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – doamna Curelariu are perfectă dreptate, mulțumim 

domnului Primar pentru cuvintele pe care le adresează, vorbește foarte frumos, dar ceea ce 

spune ar trebui să scrie în nota de fundamentare, nu ceea ce scrie în nota de fundamentare, 

așa că eu nu voi vota acest proiect. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos și Daniel Botezatu) și 5 abțineri (doamnele 

consilier Raluca Ștefania Curelariu, Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin 

Boboc, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim). 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a 

municipiului Botoṣani, situat în extravilanul Municipiului Botoșani – este avizat verbal 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 

vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei 

Amos și Daniel Botezatu) și 5 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Ada 

Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță și Maricel 

Corneliu Maxim) – domnii consilier Andrei Amos și Bogdan Ciprian Buhăianu au votat 

verbal. 

 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Petru Taielup – declară lucrările şedinţei închise.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

  Consilier,                           Ioan Apostu  

         Petru Taielup 

 

 

 

  

 Redactat și dactilografiat, 

                                             Alina Ecaterina Manolache 

 

 


