
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 31 octombrie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 839 din 19.10.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 31 octombrie 2022, ora 10.00, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.    
 
 Dispoziţia nr. 839 din 19.10.2022 este anexată la dosarul şedinţei.  
                           
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul 
„Monitorul de Botoșani”, www.botosaneanul.ro 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. Prezentarea interpelărilor de către consilierii locali ai municipiului Botoșani 
2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 13.10.2022 și 

17.10.2022.   
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani 

la data de 30 septembrie 2022 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate în 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani pentru anul școlar 2022 – 
2023 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei pentru achiziționarea 
unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat al Premiul Naţional de Poezie 
„Mihai Eminescu” ediţia a XXXI-a, Marta Petreu 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 505 din 29.12.2021 privind aprobarea 
reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 171/29.04.2022 privind 
aprobarea Statului de funcții al Filarmonicii „George Enescu” Botoșani 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani   
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10. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în 
favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului 
Botoṣani 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441 din 29 
septembrie 2022 privind concesionarea prin încredinţare directă a unui teren cu 
destinaţia-extindere acces, situat în Şoseaua Iaşului nr.1A 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin încredinţare directă a unui teren 

proprietatea privată a municipiului, situat în Al. Grivița nr 3, cu destinația balcon închis  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în Incubatorul 

de Afaceri  Botoşani 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Junior – Proiectare (faza PTH) și execuție” 
16. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Botoṣani 
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Str. 

Doboșari, nr. 81, CF/NC 61839” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 
P+1E, anexă gospodărească (S+P) și împrejmuire teren” 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Strada 
Drumul Tătarilor nr. 67E,  CF/NC 69670” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință S+P+M și împrejmuire teren” 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 
Bucovina, nr. 96, CF/NC nr. 69184” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință P și împrejmuire teren” 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 
Pacea, nr. 47, CF/NC nr. 57042” în vederea realizării obiectivului „construire arhivă” 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. 
Vâlcele, nr. 48A, CF/NC65766” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 
P, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord utilități” 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
intravilan PC384/51 (Tulbureni), CF/NC 68300” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire teren și 
branșamente utilități” 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării prevederilor HCL 331/28.07.2022 
privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Libertății, nr.19, CF/NC50121” 
în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, construire locuință 
S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren” 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 
I.P. Darie, nr. 12, CF/NC nr. 59783” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință P+E, împrejmuire teren și racord utilități” 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 
Florilor nr.17, CF/NC nr. 69497” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 
parter  și  împrejmuire teren” 
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26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – 
Extravilan Mun. Botoșani, P.C. 141/1 - nr. Cad/CF. 66612” în vederea realizării 
obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole și împrejmuire teren” 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 
Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, adiacent ap. 2, CAD./CF nr. 51015- C1-U4” în vederea 
realizării obiectivului „Creare acces din exterior în vederea  schimbării destinației din 
locuință în frizerie” 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 
Alexandru Grigore Ghica nr. 25 – nr. Cad/CF.55933, 67951” în vederea realizării 
obiectivului „Construire locuinţă P+M si refacere împrejmuire” 

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. 
Bucovina nr. 43, nr. CAD/CF 64257” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință Sp+P  și  împrejmuire teren” 

30. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
municipiului Botoșani, pentru lunile noiembrie - decembrie. 
 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 498/21.12.2021 privind 
aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Juriului de Acordare a  Premiului 
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia    

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022, al S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022, al S.C. „MODERN CALOR” S.A. Botoșani  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022, al S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
municipiului Botoșani al unui teren 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaţia locuință, situat 
în Aleea N. N. Răutu nr. 1, Municipiul Botoșani  

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani în suprafaţă de 192,00 mp, situat 
în Municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 18 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  către chiriași a unor locuinţe proprietatea 

municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către chiriași a unui apartament 

proprietatea municipiului şi administrată de S.C. Locativa S.A.  
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către 

S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani  
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14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în 
favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate publică a Municipiului 
Botoṣani, strada Ştefan cel Mare 

15. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de 
dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani, 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Botoșani a bunului-teren în suprafaţă de 7314 m.p. situat în Şoseaua 
Iaşului, f.n. 

17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani 
în Adunarea Generală a Acționarilor Modern Calor în vederea aprobării menținerii 
plafonului liniei de credit de 8.000.000 lei, cu păstrarea garanțiilor existente 

18. 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 A.G.E.A. din 14.11.2022 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Botoșani 
în AGA ADI „Ecoproces” pentru aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru 
anul 2023 

20. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 pentru aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de 
relaxare scuar Liceul Pedagogic”, cod SMIS 150170 și a cheltuielilor legate de acest 
proiect 

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de 
dezmembrare a unui imobil, proprietatea municipiului Botoṣani situat în extravilanul 
municipiului 

22. Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de 
dezmembrare a unui imobil, proprietate privată a municipiului Botoṣani 

23. Proiect de răspuns la plângerea formulată de d-nul Eugen-Cristian Țurcanu, înregistrată 
sub nr. 498/2022, prin care a solicitat revocarea H.C.L. nr. 370/25.08.2022 

24. Raportul Administratorului special al S.C. „TERMICA” S.A. Botoșani pentru perioada 
1 iulie – 30 septembrie 2022 

25. Prezentarea indicatorilor financiari stabiliți prin contractual de mandat al directorilor și 
a indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2022, de către S.C. MODERN CALOR 
S.A. Botoșani, la data de 30.09.2022 

26. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. 
LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 30.09.2022. 
 
Şedinţa este legal constituită. 
 
La lucrările ședinței participă 22 de consilieri în funcție, lipsind doamna consilier 

Monica Delia Adăscăliței. 
 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Monica Delia Adăscăliței, 
aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aferentă, aceasta a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 
Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru interpelările de la 

punctul 1 al ordinii de zi. 
 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – astăzi vreau să ridic trei subiecte. În 

primul rând, vreau să știu ce măsuri sunt planificate pentru limitarea accesului în zonele în care 
autoturismele nu ar trebui să aibă acces, gen Centrul vechi. Este o problemă ridicată de cetățenii 
municipiului Botoșani pentru că, deși accesul este interzis, vedem nenumărate autoturisme 
intrând în Centrul vechi și lăsând mașinile parcate acolo, și aș vrea să știu ce măsuri sunt 
planificate în acest sens. 

Al doilea subiect pe care vreau să îl ridic a fost adus în atenția mea tot de către 
botoșăneni, și anume de către locuitorii de pe ANL Șoseaua Iașului, care au o problemă majoră 
în această iarnă, pentru că centralele de bloc nu funcționează. Mai mult decât atât, se resetează 
de 3-4 ori pe noapte, au o problemă, sar de acolo cablurile, furturile, și așa mai departe. Înțeleg 
că au avut o discuție pe această temă cu domnul Diaconu, dar problema a rămas nerezolvată. 
Eu locuiesc în chirie de 13 ani, și am trecut prin 5 proprietari. Vă pot spune că de fiecare dată 
când am avut o problemă cu ceva ce a ținut de locuință, a fost rezolvată de către proprietari. 
Suntem proprietarii acestor apartamente și vreau să știu ce soluții avem ca acei oameni să aibă 
căldură în această iarnă.  

Și voi încheia prin a-l întreba pe domnul Primar cum are acces în Primăria municipiului 
Botoșani și în instituţiile subordonate o persoană cu dizabilități locomotorii, pentru că, în acest 
moment, am intrat în Primărie de atâtea ori și am realizat astăzi că o persoană care este în 
cărucior nu poate intra în Primăria municipiului Botoșani, cu atât mai mult în biroul domnului 
Primar, și aș vrea să știu ce soluții avem aici. 
 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – unde nu intră, în biroul meu? 
 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – cum ajunge o persoană în căruț cu 
rotile la dumneavoastră în birou, domnule Primar? Sau măcar în primărie, pentru că îmi 
imaginez că ați fi suficient de amabil să coborâţi dumneavoastră, dar aș vrea să știu cum intră 
măcar în primărie. 
 

Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș vrea să îl între pe domnul Primar dacă știu 
care e stadiul proiectului votat în iulie 2021, cred, referitor la modernizarea sistemului de 
iluminat, pentru că în contextul actual energetic, acele lămpi moderne cu telegestiune și dimare 
a fluxului luminos ne-ar fi prins bine  de-acum înainte, și dacă ne poate comunica cam pe unde 
a u ajuns aceste lămpi sau acest proiect, în ce stadiu e. 

Apoi, aș vrea să ridic problema cinema-ului central, Cinema Unirea, care e o clădire 
marcantă a municipiului, nu s-a mai făcut nimic, Primăria l-a preluat, are un grad de uzură 
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destul de ridicat, cred că îl ultimii 30 de ani nu s-a dat nici măcar un var. poate ar fi bine, ținând 
cont de amplasarea lui și de arhitectura lui, poate ar fi bine să fie un pic mai operațional. 

Ce-a de-a treia problemă ar fi referitoare la traficul greu de pe strada Sucevei, nu 
neapărat trafic greu, pe Sucevei, intersecția cu Primăverii, poate ar fi bine de pus un sens 
giratoriu, pentru că acolo mereu se blochează traficul, strada Sucevei nu poate prelua nici 
mașinile, traficul greu care intră dinspre zona Sucevei, apoi, la intersecția cu bulevardul, la fel, 
să ținem cont că nu mai avem tramvaie, nu mai trebui să ținem cont de căi de rulare, cred că s-
ar putea face multe lucruri acolo. 
 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – am și eu trei probleme, dacă tot suntem 
la cifra 3 azi. Una dintre ele am semnalat-o în cursul verii, cu privire la gaiderele înfundate de 
la ieșirea spre Sucevei, revin cu această interpelare și cu rugămintea de a face un efort să curățați 
gaiderele de la ieșire, pentru a prelua apa pluvială, mai ales că vine sezonul rece. 

Doi. Am mai făcut această interpelare vara aceasta, revin din nou la rugămintea de a 
repara trotuarul pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe tronsonul cuprins de la strada Onicescu până 
la zona Carrefour, pe Primăverii, stânga-dreapta, începând de la Biserica Rosset până la 
intersecția cu linia de tramvai, este într-un avansat stadiu de degradare trotuarul, pe multe 
porțiuni și, practic, să mergi cu o bicicletă pentru copii, cu un cărucior, cu o persoană vârstnică 
care se poticnește, ai toate șansele să te poticnești în pavele care s-au fisurat și s-au spart. 

Și a treia interpelare, pe care am mai făcut-o și pe asta în anii trecuți, să punem 
separatoare de sens pe ieșirea Suceava și Iași, pentru că sunt destui iresponsabili care fac stânga 
pe linie dublă continuă pe Șoseaua Iașului, și la ieșirea spre suceava avem un cartier nou 
înființat pe teritoriul comunei Curtești, vă spun asta pentru că merg mai des pe acolo, pentru că 
asta mi-e natura jobului, și țin să vă informez, cred că vă fac un bine să vă spun asta, este un 
cartier acolo, în stânga, făcut la limita proprietății cu U.A.T. Botoșani și ei fac stânga direct 
acolo, după plăcile alea de beton puse pentru Cornișa, întorc pe linie dublă continuă, sau ies din 
cartierul ăla și pleacă spre Dedeman, nu mai ocolesc sus în Sucevei, trebuie făcut ceva acolo, 
ori să mai facem un sens giratoriu, să resistematizăm zona, ori punem separatoare de sens, dar 
ceva trebuie să facem. Asta e tot ce am avut să vă semnalez în această zi. 
 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – voi răspunde interpelărilor așa cum au fost 
formulate, în ordinea pe care am notat-o. Voi începe cu doamna Curelariu, care a ridicat 
problema accesului în Centrul vechi, o problemă mai veche pe care am avut-o în analiză, doar 
că mi-au adus colegii de la Direcția Edilitare oferte cu niște stâlpi retractabili destul de scumpi. 
De ce retractabili? Pentru că ar trebui, dinspre Urban Serv, să permitem accesul celor care fac 
aprovizionarea în zonă, este un restaurant și alte spații, și au cerut posibilitatea de a face 
aprovizionarea acolo. A fost destul de scumpă soluția aceasta, și am căutat altele. O să o avem 
din nou în vedere, să vedem cum e mai bine să restricționăm accesul celorlalți care nu au puncte 
de aprovizionare, pentru că mai este Restaurantul Botoșani și alții care au nevoie să ajungă 
acolo. 
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Pentru problema de pe ANL Șoseaua Iașului, într-adevăr, așa este, proprietarul se 
îngrijește de bunul său și el face reparațiile capitale sau mai mari. În acest caz, proprietarul a 
delegat gestiunea acestor apartamente către Locativa, și Locativa trebuie să se ocupe de bunul 
mers al lucrurilor de acolo. Dacă nu funcționează încălzirea, trebuie să repare centrala. La 
Căminul Textila, mi-au transmis oamenii, de asemenea, că nu au încălzire, dar acolo nu s-au 
plătit facturile. 

De asemenea, tot administratorul, pentru că pe dumnealui, sau această societate, haideți 
să nu spun personal, am mandatat-o să se ocupe de bunul mers al imobilelor și o face precum 
știți, nu mai intru în detalii, ca să nu fie interpretată ca un atac de orice natură.  

Accesul persoanelor cu dizabilități în Primăria Botoșani se face prin spatele clădirii, 
unde avem amenajată rampă de acces, iar atunci când au fost situații și am primit solicitări, nu 
a trebuit să ajungă o persoană cu dizabilități în biroul meu, am coborât noi și am discutat cu 
aceste persoane, nu am avut situații deosebite în care o persoană cu dizabilități să ajungă la 
Primăria Botoșani și să nu poată avea un dialog cu noi. Mai mult, am avut deschidere pentru 
solicitările care au venit din partea asociațiilor și avem o semnalistică specială pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere, este și un proiect în lucru pentru persoanele cu astfel de 
deficiențe, astfel încât cu ajutorul unei aplicații să poată fi orientate în clădirile publice pe care 
le avem și ne-am exprimat acordul pentru a pune o serie de senzori pentru această aplicație, 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere.  

Domnului Gheorghiță Marcel îi răspund că proiectul de iluminat este implementat 
pentru cele 401 lămpi cu led-uri, lămpile funcționează, mai avem de instalat partea de 
telegestiune, pentru care sunt întârzieri cu modulele care vin din Asia, module de comunicație 
pentru diming și telegestiune, dar lămpile sunt funcționale. Ce de-al doilea proiect depus la 
AFM este în evaluare. Câteva dintre U.A.T.-uri au semnat contractele pentru finanțarea acestei 
investiții, urmăm și noi să semnăm acest contract, prin care vom putea înlocui aproximativ 1000 
de lămpi de această dată, și mai avem un proiect în lucru, AFM3, unde, de asemenea, mai avem 
depuse toate documentele.  

Traficul greu nu are ce căuta pe strada Primăverii de pe Suceava, decât dacă au, cei care 
solicită, liberă trecere. Dinspre Suceava înspre Primăverii se poate intra ușor, chiar cu 
autovehicule mai mari, dar, într-adevăr, este oportun un sens giratoriu acolo, la fel cum este 
oportun și la intersecția cu Bulevardul Mihai Eminescu, unde avem un proiect, pe care l-am pus 
în stand-by, pentru că a fost proiectul cu tramvaie și era gândită toată soluția cu un sens giratoriu 
cu un tramvai prin mijloc. Acum, trebuie să o regândim, reproiectăm, mai este un arbore acolo, 
monument al naturii, arbore protejat, un stejar pe care trebuie să îl avem în vedere când desenăm 
sensul giratoriu, dar sunt convins că nu vor fi probleme. De asemenea, este un panou pe care 
trebuie să îl demontăm, încă un totem publicitar, după ce o să le demontăm și își rezolvă și cei 
de la Nova Apa Serv avaria istorică pe care o au acolo, înființăm un sens giratoriu. Anul viitor, 
probabil, ne ocupăm de documentație pentru acest aspect. 

Domnului Țurcanu Eugen îi transmit că avem o relație destul de deficitară cu Nova Apa 
Serv, căreia i-am solicitat inclusiv curățarea gaiderelor de pe strada Primăverii, acolo unde am 
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finalizat investiția și nu prea sunt rezultate, chiar dacă au în contractul de delegare această 
obligație, nu avem constrângeri pe care să le aplicăm în ceea ce privește curățarea gaiderelor, 
nici măcar soluția care ar fi la îndemână, cu plata apei pluviale pe care o facem nu este una 
dintre măsurile care pot conduce la o acțiune mai bună din partea Nova ApaServ. 

Știu că trebuie reparate trotuarele de pe bulevardul Mihai Eminescu, într-adevăr, sunt 
degradate, să continuăm proiectul pe care l-am făcut cu reabilitarea trotuarelor până în strada 
Octav Onicescu de la strada Marchian. Vom vedea anul viitor, în această perioadă suntem la 
evaluarea ofertelor pentru contractul de reparații străzi pentru a desemna un câștigător pentru 4 
ani și va fi și această comandă pentru trotuarele la care ați făcut referire. 

Separatoarele de sens sunt foarte scumpe, vă pot spune doar că au scăzut accidentele 
rutiere atât pe Șoseaua Iașului, cât și pe acest tronson pe care ați făcut referire înspre Suceava, 
dar costurile sunt foarte mari, acesta a fost impedimentul din care nu am dus la bun sfârșit 
această idee, de a monta separatoare de sens, iar dacă locuitorii înspre cartierul la care ați făcut 
referire trec linia continuă sau fac tot felul de manevre acolo, cred că este sarcina Poliției Rutiere 
să aplice sancțiuni.  
 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – referitor la obiecțiile ridicate de domnul 
Primar în Centrul vechi, am mai făcut și eu interpelări în mandatele anterioare de câteva ori, tot 
despre accesul unora dinspre magazinul Orange, unde foarte multe plăci de granit au sărit, ele 
sunt proiectate pentru traficul pietonal, ori acolo intrându-se cu mașinile, inclusiv cu dube de 
1,5 tone sunt ușor dislocaţi de către roțile mașinilor.  

În ce privește unele locații de acolo, din câte știu, Restaurantul Botoșani are acces prin 
spatele magazinului Elvila, și pentru multe spații de acolo sunt tot felul de intrări adiacente. Nu 
cred că ar trebui să stea în grija, preocuparea noastră, pentru că sunt foarte multe căi de acces 
în circumferința Centrului Vechi și civilizația, așa cum ați spus, și referitor la wc-ul din Parcul 
Curcubeului, toaleta aia publică, este scump și mai bine nu facem, costă.  

Dacă o să coste să băgăm niște piloni din aceia automați care se programează, haideți 
să îi punem, că nu este un capăt de țară, și disciplinăm tot traficul acolo și îl facem să arate 
civilizat Centrul acela, pentru că am băgat nu știu câte milioane de euro prin 2010-2011, au 
lucrat firme acolo, au scormonit tot centrul acela, l-au săpat, l-au sistematizat, să îl facem să 
arate bine, pentru că tot timpul cei de la Direcția Edilitare trebuie să meargă din urmă să repare 
plăci de granit, pentru că tot felul de ciudați intră până la statuie cu mașinile și au rupt  și 
stâlpișorii de fontă puși spre fostul Cinema Luceafărul și mai intră pe acolo, au rupt înspre 
fântâna arteziană dinspre Pietonalul Transilvaniei și urcă mașinile pe acolo, este o clinică unde 
se fac analize medicale și au făcut practică curentă, au smuls stâlpișorii și urcă cu SUV-urile și 
cu Jeep-urile pe trotuarele alea.  

Înspre fostă fabrică Rapsodia Conf, Direcția de Asistență Socială, la fel, și acolo, la 
limită, mai rezistă niște jardiniere și câțiva stâlpișori. Așadar, dacă mai suntem atât de toleranți 
și de împăciuitori și ezitanți, o să scăpăm din mână accesul în Centrul vechi și o să îl facă praf 
și, repet încă o dată, toți cubeții ăia  și cu plăcile alea din granit au fost proiectate, din câte am 
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văzut eu, și mă pricep, pentru trafic pietonal. Cum intră mașinile pe ele și se distrug și se pierde 
aspectul acela de civilizație, când tot trebuie să te ferești într-o zonă de promenadă, pe care 
avem pretenții să o revigorăm cu instituții publice și cu oameni care să vină să admire clădirile 
istorice, se distrug și arată tot timpul neîngrijite. 
 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – domnule Primar, apreciez proiectul 
pentru persoane cu deficiențe de vedere, în același timp, să știți că interpelarea referitoare la 
accesul persoanelor cu dizabilități nu a fost una de-o bifă. La modul realist vorbind, dacă 
mergeți la o plimbare prin  Primăria municipiului Botoșani, prin clădire, veți vedea că accesul, 
într-adevăr, este aproape imposibil și nu respectă prevederile legale. Nu știu la ce intrare vă 
referiți, eu am fost dimineață la intrarea dinspre registratură și acolo nu se poate intra în Primărie 
decât dacă ridicăm persoana în cauză și vă rog să luați foarte în serios acest aspect și să analizați 
cum putem îmbunătăți accesul în Primăria Botoșani a persoanelor cu dizabilități, pentru că în 
acest moment nu respectăm prevederile legale și nu avem măcar un minim de condiții pentru 
astfel de persoane.  
 

Domnul consilier Rogojinschi Marius Petru – în momentul în care se epuizează niște 
subiecte, se inventează altele. Prin urmare, înțeleg că de astăzi s-au terminat interpelările cu 
privire la stadiul lucrărilor Teatrului „Mihai Eminescu” și când încep ele și când se vor termina 
ele, și avem probleme cu accesul persoanelor cu dizabilități în Primărie.  

Acum, ca să îl parafrazez pe Caragiale, cum spunea nemuritorul Gambetta, „de la sublim 
la ridicol nu e decât un pas”. Ca să nu cădem în ridicol în anumite chestiuni și probleme, ar fi 
bine întâi să ne interesăm, așa cum părem a fi. Această clădire are un regim special, este 
monument istoric. Clădirile monument istoric au o protecție dată prin lege și un mod de a se 
opera în structura lor și în modificările lor absolut speciale. Nu poți bate, cu alte cuvinte, ca să 
vă spun, stimată colegă, pe românește și foarte pe înțeles, nu poți bate un cui în perete fără 
aprobare ori de la Direcția Județeană pentru Cultură, ori de la Ministerul Culturii, darămite să 
realizezi într-o clădire de felul acesta un sistem, pentru că aici nu e vorba de o rampă, este vorba 
de un sistem tip ascensor, de a aduce persoanele cu dizabilități de la parter la cabinetul domnului 
Primar. 

Dacă în momentul în care legea funcționa s-a făcut restaurarea acestei clădiri și nu a fost 
prinsă și nu s-a discutat și nu s-a realizat, înseamnă că nu se poate, pentru că este imposibil. Și 
atunci, decât să fim cronofagi și să inventăm subiecte pe care să le punem pe tapet de dragul de 
a interpela, că dă bine la cetățeni, haideți întâi să vedem care sunt cetățenii ăia, 2, 3 măcar, care 
v-au pus această problemă în față, să îi cunoaștem și noi, poate le răspundem în modul direct, 
sau sp ne ocupăm de probleme cu adevărat serioase. 
 

Domnul consilier Andrei Amos – o întrebare, domnule Primar, pe care v-o adresează 
botoșănenii care locuiesc pe strada Carmen Sylva, dacă există posibilitatea efectuării unor 
reparații pe această stradă în acest an. După cum știm, strada Carmen Sylva este strada paralelă 
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cu strada Săvenilor, și preia o parte din traficul care duce spre comuna Răchiți. În momentul de 
față, strada este plină de gropi și de hârtoape și se circulă foarte greu acolo. 
 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – acum mi-am dat seama, mai aveam o 
interpelare cu Cinema Unirea, făcută de domnul Gheorghiță Marcel, avem o licitație în 
desfășurare cu aparatură de ultimă generație pentru proiecție. Înainte de asta, am făcut reparații 
la hidroizolația clădirii, pentru cp era imperativ să facem acest lucru. Anul viitor o să vă propun 
pe buget să reabilităm toaletele și să achiziționăm scaune, pentru că această licitație, cu 
aparatura de proiecție, se termină undeva prin decembrie, ianuarie, este o valoare destul de 
mare, este câștigător, este doar termenul de livrare pe care îl așteptăm acum, astfel încât să 
putem proiecta la Cinema Unirea filme cu aparatura de ultimă generație, pe care o au și cei care 
dețin săli de cinema în mediul privat. 

Voi pune din nou în comisia de sistematizare a circulației acest subiect, al accesului în 
Centrul Istoric, să vedem dacă au accese cei care dețin spații comerciale acolo, alternative, 
astfel încât pe bugetul anului viitor să vă propun spre aprobare stâlpi retractabili pentru Centrul 
Istoric pe toate căile care necesită acest lucru. 

Strada Carmen Sylva, îi spun domnului Amos Andrei, a avut intervenție pentru 
extinderea rețelei de gaz, s-a reabilitat o porțiune din stradă, trotuar doar pe o singură parte, deși 
cetățenii au cerut pe ambele părți trotuare, dar nu ne permite trama stradală să realizăm acest 
lucru. În momentul în care avem contract de reparații străzi, cel mai probabil anul viitor, pentru 
că avem foarte multe urgențe, vom reabilita și strada Carmen Sylva și reanalizăm și sensul unic 
pe care l-am făcut acolo în capătul străzii, care nu știu dacă este cea mai bună soluție. 

 
Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22).   
 
Punctul 3 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 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 unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30 septembrie 2022 – este avizat favorabil 
de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
 Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și 
a numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani 
pentru anul școlar 2022–2023 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, 
nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere 
(doamna consilier Ada Alexandrina Macovei). 
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 Punctul 6 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei 
de 8.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 400 exemplare din cartea Poetului Laureat 
al Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a XXXI-a, Marta Petreu – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 505 
din 29.12.2021 privind aprobarea reţelei unităților de învățământ din Municipiul Botoşani, 
pentru anul şcolar 2022 – 2023 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, 
nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

HCL nr. 171/29.04.2022 privind aprobarea Statului de funcții al Filarmonicii „George 
Enescu” Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5, nu prezintă 
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă 
(domnul consilier Daniel Botezatu). 

 
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 

nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botosani – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – renunț eu la consiliul de administrație 

de la Școala nr. 8. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz 

şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren proprietate 
publică a Municipiului Botoṣani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 
și nr. 5, nu sunt discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 8 abțineri 
(doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri 
Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).  
 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 441 din 29 septembrie 2022 privind concesionarea prin încredinţare 
directă a unui teren cu destinaţia-extindere acces, situat în Şoseaua Iaşului nr.1A – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 
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 Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o nelămurire, dragi colegi, tot noi 
am votat proiectul acesta, acum o lună, și vreau să înțeleg. Noi, înainte să venim cu acest proiect 
de hotărâre în fața consilierilor, nu verificăm situația în teren? Pentru că înțeleg că am aflat 
după ce am votat că, de fapt și de drept, nu e pentru extindere acces, și vreau să înțeleg dacă ne 
putem baza pe ce ni se pune în față sau nu.  
 
 Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – ați citit și dumneavoastră cum l-am citit și 
noi, s-a strecurat o greșeală, era o obligație comună, poate, și a mea, și a dumneavoastră, au 
explicat colegii foarte clar în raportul de specialitate unde s-a strecurat această greșeală, terenul 
nu era adiacent celui care a făcut solicitarea pentru cale de acces. Am scris și rândul trecut, au 
fost planșe, au fost explicate, mulțumim pentru vot, am greșit, haideți să o revocăm.  
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 8 
abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel 
Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor 
contracte de concesiune – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, 
nu sunt discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel 
Botezatu și Maricel Corneliu Maxim) și 4 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu 
și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 
prin încredintare directă a unui teren proprietatea privată a municipiului, situat în Al. Grivița 
nr 3, cu destinația balcon închis – 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 17 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel 
Gheorghiță) și 3 abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Eugen Cristian 
Țurcanu). 

 
Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  firmele 

ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoşani – 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 (22). 

 
Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Junior – 
Proiectare (faza PTH) și execuție” – 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 13 voturi pentru și 9 
abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, 
Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
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 Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile 
ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel 
Gheorghiță). 
  

Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Doboșari, nr. 81, CF/NC 61839” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (S+P) și împrejmuire teren” – 
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 (22). 

 
 Punctul 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Drumul Tătarilor nr. 67E,  CF/NC 69670” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință S+P+M și împrejmuire teren” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 96, CF/NC nr. 69184” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pacea, nr. 47, CF/NC nr. 57042” în vederea realizării 
obiectivului „construire arhivă” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 
5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Str. Vâlcele, nr. 48A, CF/NC65766” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P, anexă gospodărească, împrejmuire teren și racord 
utilități”– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).  
 
 Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – intravilan PC384/51 (Tulbureni), CF/NC 68300” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+1E, anexă gospodărească (foișor), împrejmuire 
teren și branșamente utilități” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, 
nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 
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 Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
prevederilor HCL 331/28.07.2022 privind documentaţia “Plan Urbanistic de Detaliu – Str. 
Libertății, nr.19, CF/NC50121” în vederea realizării obiectivului „demolare locuință P, 
construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească P și împrejmuire teren” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur 
și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea I.P. Darie, nr. 12, CF/NC nr. 59783” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+E, împrejmuire teren și racord utilități” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Florilor nr.17, CF/NC nr. 69497” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință parter și împrejmuire teren” – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, P.C. 141/1 - nr. Cad/CF. 66612” în 
vederea realizării obiectivului „Construire anexă a exploatațiilor agricole și împrejmuire 
teren”– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier 
Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, 
Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu 
Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Parcul Tineretului, nr. 2, sc. C, adiacent ap. 2, CAD./CF 
nr. 51015- C1-U4” în vederea realizării obiectivului „Creare acces din exterior în vederea  
schimbării destinației din locuință în frizerie” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 
1 vot împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) și 8 abțineri (doamnele consilier 
Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, 
Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu 
Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Grigore Ghica nr. 25 – nr. Cad/CF.55933, 
67951” în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+M și refacere împrejmuire” 
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
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 Punctul 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei 
“Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina nr. 43, nr. CAD/CF 64257” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință Sp+P și împrejmuire teren”– este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani, pentru lunile noiembrie – decembrie – 
este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 
 
 Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – o propun pe doamna Ada Macovei. 
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea formulată, acesta este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
 Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei la H.C.L. nr. 498/21.12.2021 privind aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru 
Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani – 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 21 de voturi pentru 
și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

 
Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

componenței Juriului de Acordare a  Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera 
Omnia – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu).  

 
Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. „ELTRANS” S.A. 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, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri 
Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim) și 2 abțineri (doamna consilier 
Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. „MODERN CALOR” S.A. 
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 15 voturi pentru și 7 abțineri (doamnele consilier 
Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, 
Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. „URBAN SERV” S.A. 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 
 din data de 31 octombrie 2022 

 

16 
 

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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Botoșani al unui teren – 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 7 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesiunii unui teren cu destinaţia locuință, situat în Aleea N. N. Răutu nr. 1, Municipiul 
Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – trebuie să stabilim redevența. Până 

acum a fost 85.  
 
 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea de reducere a redevenței cu 85%, 

acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Mugurel 
Flutur). 

 
Punctul 8 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea 

prin licitaţie publică deschisă a terenului aparţinând domeniului privat al municipiul Botoşani 
în suprafaţă de 192,00 mp, situat în Municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 18 – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – admit că nu mi-am dat seama din 

planșe unde e terenul acesta și care este scopul pentru care vrem să îl concesionăm, poate ne 
lămurește domnul Gherase. 

 
Domnul Iulius Gherase – terenul este în spatele autogării Priscom, pe Nicolae Iorga, și 

este un teren care acum a fost identificat de colegii noștri de la Cadastru, este proprietatea 
municipiului Botoșani. El este deținut în fapt de autogară. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – adică este folosit în momentul de față. 
 
Domnul Iulius Gherase – da. Este între trei proprietăți acolo. 
 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – spuneți-mi, vă rog, am mai avut 

ședințe în care ne-ați spus că trebuie să facem actele pentru concesiune, pentru că, în fapt, de 
fapt și de drept terenurile sunt folosite de diverse persoane fizice sau juridice de niște ani. 
Întrebarea mea este, în cazul acestor persoane, fizice sau juridice, care vedem că folosesc terenul 
municipalității de niște ani, luăm niște măsură să recuperăm niște bani din urmă sau adică doar 
intrăm în legalitate? Vreau să înțeleg ce plan avem pe partea aceasta. 
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Domnul Iulius Gherase – terenul se află între trei proprietăți, deci nu se poate concesiona 
direct din stradă. 

 
Domnul consilier Cătălin Boboc – întrebarea mea este dacă pe teren este o construcție 

sau e liber?  
 
Domnul Iulius Gherase – parchează mașinile la autogară acolo.  
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos și Cătălin Mugurel Flutur) și 7 abțineri (doamnele 
consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin 
Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian 
Țurcanu). 

 
Punctul 9 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui 

schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate 
nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Cătălin Boboc – am constatat o inadvertență în hotărâre, scrie căc 

se însușește raportul de evaluare elaborat de evaluator autorizat Lăzăruc Cătălin-Adrian, iar în 
hotărâre este prezentat raportul realizat de domnul Popescu Gheorghe. Cum aș putea să intru în 
posesia raportului domnului Lăzăruc. În hotărâre e al lui Popescu Gheorghe, de ce nu l-ați pus 
în hotărâre?  

 
Domnul Iulius Gherase – e o eroare, e cel care e pus la anexă, Popescu Gheorghe. 
 
Domnul consilier Cătălin Boboc – eu am să mă abțin, nu pot să votez un proiect de 

genul acesta fără să avem o bază.  
   
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 14 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă (domnul consilier Andrei Amos) și 7 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania 
Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Daniel 
Botezatu, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 10 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor de vânzare pentru locuințe ANL – 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 (22). 

 
Punctul 11 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării către chiriași a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. 
Locativa S.A. – 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 (22). 
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Punctul 12 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării către chiriași a unui apartament proprietatea municipiului şi administrat de S.C. 
Locativa S.A. – 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 (22). 

 
Punctul 13 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei conținând bunurile concesionate către S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani – 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) – nu participă la vot domnul consilier Mihail Gabriela Tanasă. 

 
Punctul 14 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind instituirea 

dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. asupra unui teren 
proprietate publică a Municipiului Botoṣani, strada Ştefan cel Mare – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – mă voi opune la acest proiect de hotărâre, 

am mai avut ceva aproape similar pe ordinea de zi inițială. Dacă acolo vorbeam despre 15 m.p. 
în favoarea Delgaz Grid, acum vorbim despre 5560 m.p. în zona Rândunica – Ștefan cel Mare 
pe care îi dăm așa, la Delgaz Grid, pentru cine nu știe, sunt cei de la E’ON, s-au redenumit care 
oricum iau de la noi o căruță de bani, de la absolut toți, iar noi le dăm gratis, pe perioada 
existenței construcției, 5500. Ori e o greșeală, ori, indiferent ce s-ar întâmpla, cum ne iau ei 
bani, ar trebui să le lăm și noi bani. 

Doi, Nu e prima greșeală pe care o văd, numai în ședința de astăzi a mai fost una. 
Documentația care este făcută, raportul de specialitate vorbește despre strada Trandafirilor., 
dacă ne uităm în raportul de specialitate, iar proiectul este pe strada Ștefan cel Mare, ansamblul 
Rândunica, a-pro-pos de copy-paste-uri. Haideți să ne uităm mai atent, pentru că o greșeală o 
admitem, este a doua greșeală și este flagrantă într-un raport de specialitate. 

Și nu voi vota să le dăm celor de la E’ON, Delgaz Grid, pe perioada existenței, nu știu 
ce au ei acolo, ca să aibă acces. Cred că e o greșeală, 5560 mp în buricul târgului să îi dăm și ei 
ne iau bani de peste tot? Asta e părerea mea. 

 
Domnul Iulius Gherase – domnule consilier, așa cum v-am explicat și vineri, când m-

ați sunat, dacă aveați răbdare, în loc să mă amenințați și să mă înjurați, este certificat de 
urbanism pus în spate, este o servitute de trecere subterană, nu afectează 5000 m.p., aia e toată 
strada, trece cu un cablu, înlocuiește un cablu de sub stradă. Servitute de uz, așa scrie legea, iar 
domeniul public, este în legea nr. 101, care îmi spune că se dă gratuit, nu e primul caz care se 
dă gratuit. Nu am făcut eu legea, dacă legea așa spune, pentru capacități energetice. 

Și nu afectează 5000 m.p., certificatul de urbanism, dacă vă uitați, avem acolo două 
terenuri, unul care este proprietatea județului și unul care este proprietatea municipiului. 
Terenul proprietatea municipilui este de la Calea Națională, până în intersecție și acela va fi 
afectat, nu ia 5000 m.p.  
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În raportul de specialitate este o greșeală, într-adevăr, dar toată documentația, inclusiv 
certificatul de urbanism, totul este pe strada Ștefan cel Mare, inclusiv titlul. Este și documentație 
în spate, certificat de urbanism, plan, extras de carte funciară. 

 
Fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii 

consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu și Cătălin Mugurel Flutur) și 5 abțineri (doamnele 
consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin 
Boboc, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 15 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor 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 14 voturi pentru și 8 abțineri 
(doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri 
Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 16 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public în domeniul privat al municipiului Botoșani a bunului-teren în suprafaţă de 
7314 m.p. situat în Şoseaua Iaşului, f.n. – 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 14 voturi pentru 
și 8 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și 
domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin 
Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Domnul Secretar general Ioan Apostu – trecerea din domeniul public în domeniul 

privat nu este un mod de dobândire a proprietății, proprietatea există. Trecerea din privat în 
public este mod de dobândire a proprietății publice. Deci, pentru acest proiect de hotărâre, sunt 
necesare 12 voturi. 

 
Punctul 17 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind împuternicirea 

reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Modern 
Calor în vederea aprobării menținerii plafonului liniei de credit de 8.000.000 lei, cu păstrarea 
garanțiilor existente – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, 
și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu). 
 

Punctul 18 de pe completarea ordinii 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 A.G.E.A. din 14.11.2022 – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri 
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
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Punctul 19 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea 
mandatului special reprezentantului UAT Botoșani în AGA ADI „Ecoproces” pentru 
aprobarea Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2023 – este avizat favorabil de 
comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Mugurel Flutur și 
Eugen Cristian Țurcanu) și 6 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina 
Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel 
Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 

Punctul 20 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 248 din 15 iunie 2022 pentru 
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. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 
Punctul 21 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 

Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 
municipiului Botoṣani situat în extravilanul municipiului – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul Secretar general Ioan Apostu – cvorumul pentru adoptarea acestei hotărâri 

este de 12 voturi pentru. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 6 
abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian 
Țurcanu). 

 

Punctul 22 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordul 
Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate 
privată a municipiului Botoṣani – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3. 

Domnul președinte de ședință Petru Taielup – aici iar este o greșeală, cvorumul este 
tot de 12 voturi. 

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – am, totuși, o întrebare: facem această 
dezmembrare ca să ajungă terenul în posesia Consiliului Județean, asta este explicația din 
raportul de specialitate. Adică dăm terenul din fața băii, care este al municipalității, celor de la 
Consiliul Județean. Oricum mă voi opune. Aici tot 13 voturi trebuie? Ei, asta este. 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – cvorumul special de 16 voturi este necesar 
pentru hotărârile în legătură cu dobândirea sau pierderea proprietății, proprietatea rămâne a 
noastră. 
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Andrei Amos și 
Cătălin Mugurel Flutur) și 6 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 
Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) 

Punctul 23 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de răspuns la plângerea formulată 
de d-nul Eugen-Cristian Țurcanu, înregistrată sub nr. 498/2022, prin care a solicitat revocarea 
H.C.L. nr. 370/25.08.2022– nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 12 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Mugurel Flutur și 
Maricel Corneliu Maxim) și 5 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel 
Gheorghiță) – nu participă la vot domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu și lipsește din sală 
la momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu. 

 
Punctul 24 de pe completarea ordinii de zi – Raportul Administratorului special al S.C. 

„TERMICA” S.A. Botoșani pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2022 – a fost adus în atenția 
consilierilor locali. 

 
Punctul 25 de pe completarea ordinii de zi – Prezentarea indicatorilor financiari 

stabiliți prin contractual de mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent 
anului 2022, de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, la data de 30.09.2022 – au fost 
aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 26 de pe completarea ordinii de zi – Prezentarea indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari realizați de către S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 
30.09.2022– au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
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 

 


