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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 16 ianuarie 2023 

 
 Prin dispoziția nr. 45 din 12.01.2023, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 16 ianuarie 2023, ora 1100, în 
sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace 
electronice.  
 
 Dispoziţia nr. 45 din 12.01.2023 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 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 Adunării Generale 
Extraordinare din data de 18.01.2023 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – 
Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național 
de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – 
Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național 
de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 
documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică a clădirilor publice – 
Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de 
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granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu 
de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, 
Județul Botoșani”, finanțat în cadrul Programului Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. 
Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. 
 
La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri în funcție, lipsind doamna consilier 

Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian 
Țurcanu. 

 
Domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Constantin Liviu Toma 

și Miluță Timofti sunt prezenți în sală.  
 
Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnei Monica Delia Adăscăliței și ale 

domnilor consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu, acestea a fost 
aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) – domnii consilieri Călin 
George Bosovici și Marius Petru Rogojinschi au votat verbal. 

 
Domnul președinte de ședință Marius Petru Rogojinschi – vreau să vă aduc la 

cunoștință că la punctele nr. 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi au fost schimbați indicatorii și 
anexa la proiectele de hotărâre, datorită unor motive obiective ele au trebuit înlocuite, și, 
dacă este nevoie, colegii noștri din aparatul de specialitate vă stau la dispoziție pentru 
conformitate. 

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

consilierilor prezenți (20) – domnul consilier Marius Petru Rogojinschi a votat verbal. 
 
Punctul 1 de pe ordinea 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 
Adunării Generale Extraordinare din data de 18.01.2023 – este avizat favorabil de comisia 
de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 17 de 
voturi pentru și 3 abțineri (domnul consilier Botezatu Daniel și doamnele consilier 
Curelariu Raluca Ștefania și Macovei Ada Alexandrina) – domnul consilier Marius Petru 
Rogojinschi a votat verbal. 

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

documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare 
energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani”, finanțat în cadrul 
Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, 
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) 
– domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Constantin Liviu Toma au votat verbal. 
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Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare 
energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”, finanțat în cadrul 
Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, 
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) 
– domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Constantin Liviu Toma au votat verbal. 

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

documentației tehnico-economice faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovare 
energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, finanțat în cadrul 
Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, 
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, 
fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) 
– domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Constantin Liviu Toma au votat verbal. 

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

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (SF) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare cu 
aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, finanțat în cadrul 
Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul 
Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune, Subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar – 
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 (20) 
– domnii consilieri Marius Petru Rogojinschi și Constantin Liviu Toma au votat verbal. 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Marius Petru Rogojinschi – declară lucrările şedinţei închise.  

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
      Consilier,                           Ioan Apostu  

     Marius Petru Rogojinschi 
 
     
 
 
 
 
Redactat și dactilografiat, 

                                             Alina Ecaterina Manolache 
 


