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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 13 octombrie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 818 din 12.10.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 

îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 13 octombrie 2022, ora 1300, în 

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

electronice.  

 

 Dispoziţia nr. 818 din 12.10.2022 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 rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a valorii 

cheltuielilor neeligibile din bugetul local și a valorii totale pentru obiectivul de 

investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din spatele cartierului 

Împărat Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de predare-primire  

pentru punerea in aplicare a dispozițiilor HCL nr. 370 din 25.08.2022 privind 

reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de interes local 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public 

la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Botoșani – Comuna Curtești – 

Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru transportul public”, 

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 „Centrul integrat de mobilitate 

urbană din Municipiul 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 „Locuințe pentru tineri care provin 

din grupuri/comunități vulnerabile la nivelul municipiului Botoșani – Etapa 2” ,depus 

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

legate de acest proiect. 

7. Informare privind încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai societății 

ELTRANS S.A. Botoșani – membrii în Consiliul de Administrație provizoriu al 

societății ELTRANS S.A. Botoșani, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/27.04.2022, 

în temeiul H.C.L. nr. 165/19.04.2022. 
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La lucrările şedinţei participă 21 consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier 

Camelia Cătălina Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu.   

 

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.  

 

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

Lupașcu și ale domnului consilier Eugen Cristian Țurcanu, acestea au fost aprobate cu 20 de 

voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marius Petru Rogojinschi) – domnul consilier 

Cătălin Mugurel Flutur a votat verbal.  

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – vă rog să îmi permiteți să fac 

următoarea diferență: eu votez împotriva învoirii domnului Țurcanu, dar votez pentru 

învoirea doamnei Lupașcu, și spun și de ce: într-o recentă emisiune televizată, domnul 

Țurcanu, referitor la prezența sa la ședințele de consiliu local, consider că a adus niște 

termeni ofensatori și niște idei la fel de ofensatoare despre colegii săi, adică noi, ceilalți 

membri ai Consiliului Local. De aceea, eu nu sunt de acord cu învoirea domniei sale. Când a 

fost pus pe lista de candidați la Consiliul Local, și-a asumat reprezentarea cetățenilor în 

ședințele de consiliu, absentează de prea multe ori.   

 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – atunci votăm separat. 

 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu, 

aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Eugen Cristian Țurcanu, 

aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier Daniela 

Vicol și domnul consilier Marius Petru Rogojinschi) și 5 abțineri (doamnele consilier Raluca 

Ștefania Curelariu și Dana Lăzăruc și domnii consilieri mArian Murariu, Miluță Timofti și 

Mihail Gabriel Tanasă). 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (21) – domnul consilier Marius Petru Rogojinschi a votat verbal.  

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2022 – este avizat verbal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, 

nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta este 

aprobat cu 19 voturi voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și 

domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici, a valorii cheltuielilor neeligibile din bugetul local și a valorii totale 

pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcele și Zimbrului din 

spatele cartierului Împărat Traian - Municipiul Botoșani” cod SMIS 150539 – este avizat 

verbal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 
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Domnul consilier Marcel Gheorghiță – ne poate preciza cineva despre ce cheltuieli 

neeligibile este vorba în acest proiect? Pentru că pe fiecare finanțare în parte cheltuielile 

neeligibile diferă. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – sunt cheltuieli c are au venit din modificări 

de prețuri date de proiectant. 

 

Domnul consilier Marcel Gheorghiță – asta am citit și în referat, dar e diferență 

doar de prețuri sau mai sunt și alte lucrări care se fac?  

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – nu mai sunt alte lucrări față de proiect, 

doar prețurile au suferit modificări. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru, 3 

voturi împotrivă (domnii consilieri Daniel Botezatu, Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel 

Flutur) și 3 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu 

Maxim). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor 

comisiilor de predare-primire  pentru punerea in aplicare a dispozițiilor HCL nr. 370 din 

25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de 

interes local – retras. 

 

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

„Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului 

Botoșani – Comuna Curtești – Comuna Bălușeni, prin achiziția de vehicule ecologice pentru 

transportul public”, 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 

14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur) și 6 abțineri 

(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin 

Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim) – domnul consilier 

Andrei Amos a votat verbal. 

 

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

„Centrul integrat de mobilitate urbană din Municipiul 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 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 

Cătălin Mugurel Flutur) – doamna consilier Daniela Vicol și domnul consilier Andrei Amos 

au votat verbal. 

 

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

„Locuințe pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile la nivelul 

municipiului Botoșani – Etapa 2” ,depus spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat verbal favorabil 
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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). 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Informare privind încetarea mandatelor 

administratorilor provizorii ai societății ELTRANS S.A. Botoșani – membrii în Consiliul de 

Administrație provizoriu al societății ELTRANS S.A. Botoșani, numiți prin Hotărârea A.G.A. 

nr. 4/27.04.2022, în temeiul H.C.L. nr. 165/19.04.2022 – a fost adus în atenția consilierilor 

locali. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – considerați că nu sunt prezent, mă retrag de la 

discuția acestui punct. 

 

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 

 

 

 


