
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 17 octombrie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 823 din 13.10.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 17 octombrie 2022, ora 1100, în sala de 

ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace electronice.  

 

 Dispoziţia nr. 823 din 13.10.2022 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: 

 

Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 29.09.2022 

și 07.10.2022 

1. 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 

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

de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani 

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

de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani 

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. 

Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de 

selecție la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. 

 

Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului 

– pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor Liceului cu Program Sportiv 

pentru anul școlar 2022 - 2023 

  

La lucrările şedinţei participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna 

consilier Camelia Cătălina Lupașcu și domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur.   

 

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

Lupașcu și ale domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, acestea au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 
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Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea aferentă, aceasta este 

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

 

Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 29.09.2022 și 

07.10.2022 n u prezintă discuții, și, fiind supuse la vot, acestea au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21) și pe bază de semnături. 

  

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor 

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

25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de 

interes local – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – în cursul zilei de vineri am trimis o 

informare și o solicitare de retragere a acestui proiect de pe ordinea de zi, mă mir că până la 

această oră nu a fost pusă în dezbatere. Domnule Secretar general, ați primit? 

 

 Domnul Secretar general Ioan Apostu – o am. 

 

 Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – și nu era normal să o comunicați și 

consilierilor?  

 

 Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu a fost pe site? 

 

 Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – nu, nu am văzut. Am încercat să explic 

onor Consiliului Local, adică colegilor mei, motivele pentru care acest proiect de hotărâre nu 

poate fi adoptat astăzi. Una dintre ele ar putea fi că o dată am depus o plângere prealabilă pe 

data de 23.09, cu acest proiect, 370, pe care l-am adoptat în august, și nici până în ziua de azi 

nu s-a dat un răspuns; a doua, că există un proces pe rolul Tribunalului Botoșani pentru 

suspendarea executării HCL 370, cu termen de judecată 20 ale lunii, deci peste 3 zile; și 

ultimul amănunt care pare așa, puțin hilar, în hotărârea 370, la art. 6, alin. (6) scrie că 

„Predarea – primirea bunurilor și documentelor prevăzute la alin. (1) – (5) se va face între 

comisii numite în acest scop de către Primarul municipiului Botoșani”. 

Ba, mai mult, astăzi face obiectul altui proiect de HCL, tocmai numirea acestor 

comisii în care nimeni din Primăria Botoșani nu este implicat în această poveste, totul este 

aruncat în malaxorul Consiliului Local, să se bată cap în cap aceste comisii cu niște consilieri 

locali care sunt mai mult sau mai puțin implicați în actul administrativ, și care vor juca doar 

un rol pur politic, neavând experiența necesară pentru a duce la bun sfârșit un proiect de o 

asemenea anvergură. Normal era să fie șefi din direcțiile din Primărie, tot felul de oameni 

care sunt cu vechi state de plată ale municipiului Botoșani. 

 Cu alte cuvinte, vă rog să retrageți acest proiect și eu, unul, nu îl voi vota.  

 

 Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – am cerut precizări de la domnul 

Secretar, dacă sunt motive de retragere a acestui proiect. 

 

 Domnul Secretar general Ioan Apostu – hotărârea 370 este în vigoare, chiar dacă 

există un dosar pe rolul Tribunalului Botoșani, care a fost înregistrat pe data de 5 octombrie, 

acesta urmează să fie soluționat dar, din punctul meu de vedere, nu sunt întrunite cele două 
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condiții cumulative ale Legii contenciosului administrativ pentru a se dispune suspendarea 

executării hotărârii, iar alt impediment de legalitate pentru desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local în comisiile de predare-primire nu văd că ar exista în acest moment, deci 

hotărârea a primit avizul de legalitate și poate fi supusă analizei și dezbaterii dumneavoastră. 

 

 Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – și cu privire la aspectul că la art. 6 

alin. (6), Primarul municipiului Botoșani desemnează comisiile, și astăzi votăm altă comisie, 

nu aveți nicio obiecție?  

 

 Domnul Secretar general Ioan Apostu – nu am o obiecție, pentru că este vorba 

despre reprezentanții Consiliului Local în această comisie. Primarul, prin propunerile care le-

a făcut, ceea ce putea numi primarul, a numit, dar aici e vorba numai de reprezentanții 

Consiliului Local, nu îi poate impune Primarul.  

 

 Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – aș vreau să fac propuneri, pentru 

comisia de predare, domnul Gabriel Tanasă (membru) și doamna Raluca Curelariu 

(președinte), iar pentru comisia de primire, domnul Miluță Timofti (membru) și domnul 

Buliga Marius (președinte).  

 

 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – mai sunt propuneri? 

 

 Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu vreau să fiu scos de la poziția de la 

art. 1 alin. (3), deci refuz să fac parte din această comisie. De altfel, la SPAPOC; viitoarea 

direcție, directorul unității nu apare nicăieri în comisia aia, că să iau pe similitudine. Deci vă 

rog să îmi scoateți numele de acolo, eu nu vreau să fac parte din acea comisie.  

 

 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – s-a consemnat, dacă mai sunt alte 

propuneri? Nu sunt. Vom fae buletine de vot și vom vota la sfârșit.  

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile, proprietatea municipiului Botoṣani 

– 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 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului 

Botoṣani – 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 privind împuternicirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și 

demararea procedurii de selecție la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 
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Domnul președinte de ședință Petru Taielup – cine face propuneri pentru 

administratori? 

 

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – propun pe domnii: Ursu Cătălin, 

Dorin Vlas, Ciocan Vasile, Drelciuc Simion și Beilic Andrei. 

 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – și data Adunării generale? 

 

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – 19 octombrie, ora 12.00. 

 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – alte propuneri? Nu sunt. Pregătim 

buletinele de vot pentru vot secret. 

 

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

unor măsuri pentru implementarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 

elevilor Liceului cu Program Sportiv pentru anul școlar 2022–2023 – 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 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – rugăm comisia de validare să își 

intre în atribuții. 

 

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – stimați colegi, 

va fi vot cu „da” și „nu”, vo rog să bifați căsuța care doriți.  

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor 

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

25.08.2022 privind reorganizarea unor instituții publice care prestează servicii publice de 

interes local – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 

Se începe procedura de vot. După finalizarea procedurii, se anunță rezultatul votului.  

 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – la comisii, doamna Curelariu, 16 

voturi, domnul Tanasă 15 voturi, domnul Buliga Marius 14, domnul Miluță Timofti 14. 

  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 14 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 6 abțineri (doamnele 

consilier Monica Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei 

Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind împuternicirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și 

demararea procedurii de selecție la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Se începe procedura de vot. După finalizarea procedurii, se anunță rezultatul votului.  
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Domnul președinte de ședință Petru Taielup – rezultatul votului secret: Ursu 

Cătălin–13, Dorin Vlas–13, Ciocan Vasile–14, Drelciuc Simion–14 și Beilic Andrei–14. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 14 voturi 

pentru și 6 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina 

Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel 

Corneliu Maxim) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Eugen Cristian 

Țurcanu. 

 

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 

 

 

 


