
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 22 decembrie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 1060 din 15.12.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 22 decembrie 2022, ora 13.00, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.    
 
 Dispoziţia nr. 1060 din 15.12.2022 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 28.11 și 

07.12.2022 
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 execuţiei bugetului local al municipiului Botoșani 

la data de 13.12.2022 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului burselor acordate in învățământul 

preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 aprobate prin HCL 524 din 
18.11.2022 

6. Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local în calitate de 
membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale Spitalelor Publice 
transferate administraţiei publice locale  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru accesul la patinoarul 
și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani 

9. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii 
Edilitar - Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, 
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aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 507 din 29 
decembrie 2021 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul 
Botoșani, pentru anul 2023 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/23.09.2022 pentru aprobarea 
proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a 
cheltuielilor legate de acest proiect 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
realizarea obiectivului de investiții: „Închiderea SST neconforme în Municipiul 
Botoșani, județul Botoșani” 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea solicitării trecerii unui bun 
din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului în domeniul 
public al Municipiului Botoṣani 

14. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz și interes public local 
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al al municipiului 

Botoşani în domeniul public al municipiului Botoşani 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere încheiat cu 

S.C. Electromining S.A. 
17. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit în 

favoarea S.C. Electroalfa International S.R.L. asupra unor terenuri proprietate publică şi 
privată a Municipiului Botoṣani 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune 
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren situat în 

Calea Națională nr. 46, cu destinația extindere apartament  
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren situat în 

Calea Națională nr. 49A, cu destinația extindere spațiu comercial  
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 

1896/19.04.2022 încheiat între Liceul „Alexandru cel Bun” şi Universitatea Danubius 
Galaţi 

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

23. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui teren 
24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 211/29.07.2019 pentru aprobarea 

proiectului “Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cod SMIS 127791 

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani” cod SMIS 127791 

26. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local al municipiului Botoșani, a unor imobile 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi 
Regulament local de urbanism aferent – Aleea Iacob Iacobovici, nr. 15A, CF/NC nr. 
68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu locuințe P+” 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi 
Regulament local de urbanism aferent – strada Părinte Cleopa Ilie, nr. 10T, CAD/CF 
66523” în vederea realizării obiectivului “construire bloc de locuințe P+2E+M” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi 
Regulament local de urbanism aferent – strada Primăverii nr. 5, 7, 9, identificat prin: 
NC/CF nr.: 69392, 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 65258, 
69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 69030, 
64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520“ în vederea realizării obiectivului 
„reconfigurare și modernizare spațiu public urban (amenajare parcare, spații verzi, spații 
de joacă, zone de odihnă, amenajare circulații publice-pietonale și carosabile)” 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. - Str. Calea 
Națională, nr. 78, mun. Botoșani, CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului 
„Construire imobil locuințe colective 2S+P+8E+9E(retras),amenajare parcare, 
amenajări exterioare, racord utilități, organizare șantier” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea 
Berzelor, nr. 1B, CF/NC60306” în vederea realizării obiectivului „extindere locuință 
P+M cu terasă acoperită și camera tehnică, construire anexe gospodărești” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 
Bucovina, nr. 30, CF/NC 62285” în vederea realizării obiectivului „construire locuință 
P+E și împrejmuire teren”. 
 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 
familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
al municipiului Botoșani, în anul 2023    

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții: „Amenajare cabinet medical dentar Școala gimnazială nr. 13, municipiul 
Botoșani” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 
a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor – Cartier Tulbureni, 
Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
“Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, 
a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare și modernizare str. Poșta Veche, mun. Botoșani“, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 
obiectivului  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea 
predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și 
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asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Construire Creşă 
Șoseaua Iașului municipiul Botoşani” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurilor pentru cumpărarea  unor 
terenuri situate în Str. Armoniei 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere 
acces, situat în strada Zimbrului, nr. 20  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţie în vederea 
cumpărării unor terenuri situate in Str. Octav Onicescu 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea și încheierea Acordului de Asociere dintre UAT 
Municipiul Botoșani și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor având ca obiect 
derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor în cadrul proiectului 
”Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, 
Județul Botoșani” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect 
tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
”Construirea unei stații de încărcare electrică autoturisme prevăzută cu panouri 
fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la Sala Polivalentă”, finanțat în cadrul 
Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 

11. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru 
realizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat – 
etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
municipiului Botoșani, pentru lunile ianuarie – februarie 2023 

13. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari, indicatorii cheie de performanță 
nefinanciari și indicatorii de performanță nefinanciari de guvernanta corporativă, pentru 
trimestrul 3, anul 2022, de către S.C. „ELTRANS” S.A. Botoșani 

14. 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 31.10.2022 

15. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. 
LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 30.10.2022. 
 
Şedinţa este legal constituită. 
 
La lucrările ședinței participă 22 de consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin 

Mugurel Flutur. 
 

Fiind supusă la vot solicitarea de învoire a domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, 
aceasta a fost aprobată cu 20 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Petru Taielup) – 
lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu, iar doamna 
consilier Ada Alexandrina Macovei a votat verbal. 
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Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea aferentă, aceasta a fost 
aprobată cu 21 de voturi pentru – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Eugen 
Cristian Țurcanu. 
 
 Doamna președinte de ședință Ada Alexandrina Macovei – avem două solicitări de 
intervenție în ședință, și am să vă rog să fiți de acord să dăm cuvântul celor doi botoșăneni care 
au solicitat acest lucru acum, la începutul ședinței, pentru că unul dintre dumnealor dorește să 
intervină la punctul 29, iar asta înseamnă să aștepte mai bine de jumătate de ședință. Este vorba 
despre domnul Bădic Savin și despre domnii Budeanu Sergiu și Petru Derihaci. 
 
 Fiind supusă la vot solicitarea de intervenție, aceasta a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 
5 voturi împotrivă (doamna consilier Daniela Vicol și domnii consilieri Bogdan Ciprian 
Buhăianu, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi și Miluță Timofti) și 6 abțineri (doamnele 
consilier Silvia Carmen Diaconu și Dana Lăzăruc și domnii consilieri Călin George Bosovici, 
Marius Buliga, Petru Taielup și Mihail Gabriel Tanasă). 
 
 Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – nu este o problemă pe ordinea de zi, 
ci pur și simplu nu o să înțeleg votul dat de dumneavoastră, dragi colegi PSD, din grupul PSD, 
având în vedere că sunteți aleși de botoșăneni, cred că în mandatul de 4 ani ar trebui să aveți 
răbdare, 15-20 minute să ascultați ce își dorește un botoșănean de la noi. Mie mi se pare că 
lucrul acesta seamănă din ce în ce mai mult cu o perioadă, de mult mi-aș fi dorit să fie uitată, și, 
vă spun sincer, nu vă înțeleg, mai ales că suntem în prag de sărbători. Oamenii au nevoi, își 
doresc să fie ascultați, poartă povara unor nemulțumiri, poate chiar legate de activitatea noastră. 
Nu înțeleg de ce ați făcut acest lucru. 
 
 Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – eu nu cred că votul acesta este 
ireversibil, ci doar este o amânare a intervenției domnilor. Prin urmare, oricând, într-o altă 
ședință, cu siguranță că dumnealor vor avea cuvântul.  
 

Nu au existat interpelări la punctul 1 al ordinii de zi. 
 
Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (23).   
 
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, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13.12.2022 – 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 (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu). 
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 Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea numărului 
burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 
aprobate prin HCL 524 din 18.11.2022 – 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 (22). 
 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale 
Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 4 și nr. 5.   
 
 Doamna președinte Ada Alexandrina Macovei – rog propuneri. 
 
 Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, 
al doilea reprezentant al Consiliului Local – doamna Silvia Diaconu, iar în calitate de membru 
supleant, al doilea reprezentant al Consiliului Local – doamna Vicol Daniela; pentru Spitalul 
de Recuperare „Sf. Gheorghe”, în consiliul de administrație, domnul Buliga Marius, al doilea 
reprezentant al Consiliului Local, iar pentru membru supleant, doamna Silvia Diaconu. 
 
 Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – o să fac o propunere, la art. 1, în calitate 
de membru în consiliul de administrație, în persoana doamnei Monica Adăscăliței, iar pentru 
art. 3, reprezentantul în calitate de membru la Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”, tot pe 
doamna Adăscăliței Monica. Acestea sunt propunerile noastre, au rămas supleanții la ambele. 
 
 Doamna președinte Ada Alexandrina Macovei – se pregătesc buletinele de vot și vom 
vota la finalul ședinței. 
 
 Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, 
aprobat prin HCL 293/2014 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 
5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru – lipsește 
din sală la momentul votării domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 
 

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor 
tarife pentru accesul la patinoarul și terenurile de sport din cadrul Infrastructurii Edilitar-
Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu). 

 
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind completarea 

Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de 
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
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municipiului Botoșani nr. 507 din 29 decembrie 2021 – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 4 și nr. 5. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am o nelămurire referitoare la această 

modificare, în sensul în care nu înțeleg ce avem, cu ce ne încurcă mașinile de școală, și aș vrea 
să înțeleg de ce trecem și asta în regulament, pentru că îmi imaginez că merg doar cei care sunt 
în primele ore, și eu, personal, îi prefer la Cornișa decât în oraș în primele lor ore de condus și 
aș vrea să înțeleg cu ce ne încurcă, dacă ne încurcă, în primul rând. 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – am făcut această propunere deoarece 

creează un factori de stres pentru utilizatorii noștri, cât și pentru numeroșii copii alergători, 
bicicliști, trotinetiști, cu skateboarduri, de vârste fragede. Fac manevre imprudente iar tu, când 
mergi ca utilizator într-un parc de recreere, nu vrei să ai grija mașinii că fac manevre ca în 
poligon cei de la școală, așa am gândit-o noi, cei din staff. Alături de mine, aici, în sală, este și 
domnul șef Serviciu Administrativ, Mocanu Dănuț, care a și întocmit proiectul și l-a redactat. 

Am încercat să dăm utilizatorilor un stres mai puțin, să nu vadă pe acolo tot mașini de 
școală, care sunt din ce în ce mai multe, nu mai merg la poligon, alături, și-au găsit refugiul la 
Cornișa, din păcate. Și am gândit și pentru securitatea copiilor, care țâșnesc pe acolo, prin 
terenul ăla de joacă, partea de sus, în special, și a multora care aleargă, se simt bine, se relaxează 
acolo, ori cei de la școlile de șoferi fac manevre tot timpul greoaie, imprudente. 

 
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 stabilirea taxei speciale 

de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4  și nr. 5, nu sunt 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 (doamna consilier Cătălina 
Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
420/23.09.2022 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai 
Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 1  și nr. 5, nu sunt discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de 
voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel Gheorghiță). 
 

Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții: „Închiderea 
SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu). 
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Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 482/21.12.2021 privind aprobarea 
solicitării trecerii unui bun din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
Sportului în domeniul public al Municipiului Botoṣani – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – în calitate de administrator al bazelor 

sportive ale municipalității, am și eu o întrebare, domnule Primar, nu scriem explicit „sală lupte 
greco-romane”, pentru că poate, dacă reușim să o reabilităm, mai facem și alte sporturi acolo, 
în afară de lupte greco-romane, tot, poate, de contact, box, nu știu, tot felul de stiluri de arte 
marțiale, în ideea să valorificăm sala la maxim, să nu fie doar dedicată pentru lupte greco-
romane, încercam să acoperim o plajă mai largă de sporturi care se pretează într-o sală de genul 
acesta, să facă pregătire sportivă. Deci fără fotbal, baschet, handbal, pentru că necesită porți, 
alte feluri de facilități, dar pentru genul acesta de discipline sportive care ar fi complementare 
sălii respective. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – așa a fost făcută solicitarea a șaptea oară de 

către acest minister care numai nu ne transmite că nu vrea să ne dea această sală ca să putem 
reabilita stadionul, au modificat hotărâri, au cerut detalii despre teren, despre tot ceea ce 
intenționăm, și e singura variantă prin care putem să mergem mai departe cu proiectul nostru 
cu reabilitarea stadionului. Altfel, ar mai dura foarte, foarte mult. 

 
Domnul consilier Andrei Amos – în calitate de director al Clubului Sportiv Botoșani, 

doresc să fac niște precizări: această sală a fost construită special pentru lupte greco-romane, 
deci fiind singura sală de sport din țară construită pentru acest sport, pentru lupte greco-romane, 
de aici și denumirea de lupte greco-romane. Că acolo vor fi practicate și alte sporturi, cum 
spunea și domnul Țurcanu, asta este altceva, dar de asta este denumirea sălii respective, lupte 
greco-romane. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 

abțineri (domnii consilieri Andrei Amos și Cătălin Boboc). 
 

Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri 
de uz și interes public local – 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 trecerea unor terenuri din 
domeniul privat al al municipiului Botoşani în domeniul public al municipiului 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu). 
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Punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui 
contract de închiriere încheiat cu S.C. Electromining 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 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz 
şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. Electroalfa International S.R.L. asupra unor 
terenuri proprietate publică şi privată a 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 (22). 
 

Punctul 18 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. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am întrebat și în ultima ședință, doar 

că domnul primar nu era la momentul intervenției, aș vrea să înțeleg, noi am stabilit anul trecut 
că prelungim toate contractele pentru garaje până la 31 decembrie 2023, mai avem un an până 
atunci, aș vrea să știu ce facem pe 31 decembrie 2023. Ideea de atunci era să putem opri acele 
contracte ca să putem folosi terenul în scopuri mai eficiente. 

 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – dumneavoastră ați hotărât până la ce dată va 

fi prelungit contractul de concesiune, și apoi mă întrebați pe mine ce facem? Am stabilit eu data 
aceasta? O să le mai prelungim, poftim. Perioada o veți decide dumneavoastră. Dacă aveți alte 
idei, alte proiecte, dacă vreți să tratăm punctual. Eu am spus ce intenționez. Văd că reveniți cu 
aceeași întrebare, o să vedem la momentul respectiv. Vreți să decidem pentru toate aceste garaje  
din oraș acum, ce facem? Să vă spun acum pentru decembrie 2023? 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – nu, în niciun caz nu am spus asta. 
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – poate nu am înțeles eu. 
 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – poate nu m-am exprimat suficiente de 

clar. Până una, alta, de acum mai avem un an, o să ne trezim în decembrie 2023 cu câteva sute 
de contracte de prelungit, sau nu, și poate ar veni momentul să facem o analiză să vedem unde 
are rost să dăm termen atât de scurt și un de putem da direct termen mai mare, în ideea asta. 

E vorba de o strategie și am vrut să înțeleg dacă aveți ceva planuri pe tema asta, dar 
puteți rămâne secretos până la finalul anului, nu e nicio problemă.  

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22).  
 

Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
încredințare directă a unui teren situat în Calea Națională nr. 46, cu destinația extindere 
apartament – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă 
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discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (doamna 
consilier Raluca Ștefania Curelariu). 
 

Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
încredințare directă a unui teren situat în Calea Națională nr. 49A, cu destinația extindere 
spațiu comercial – 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 19 voturi pentru și 3 abțineri 
(doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu). 
 

Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei contractului de închiriere nr. 1896/19.04.2022 încheiat între Liceul „Alexandru cel 
Bun” şi Universitatea Danubius Galaţi – 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 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – 
teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului 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 respins cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu 
și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Daniel Botezatu) și 3 abțineri (doamnele 
consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Maricel 
Corneliu Maxim). 

 
Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor 

pentru vânzarea 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 17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (domnul consilier Daniel Botezatu) și 4 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania 
Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnul consilier Andrei 
Amos). 

 
Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

211/29.07.2019 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare  și modernizare Grădinița Șotron” 
și a cheltuielilor legate de acest proiect, cod SMIS 127791 – 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 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul 
Botoșani” cod SMIS 127791 – 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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri 
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoșani, a unor imobile – 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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Iacob Iacobovici, nr. 
15A, CF/NC nr. 68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu locuințe P+1” 
– este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 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 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Părinte Cleopa Ilie, 
nr. 10T, CAD/CF 66523” în vederea realizării obiectivului “construire bloc de locuințe 
P+2E+M” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Primăverii nr. 5, 7, 
9, identificat prin: NC/CF nr.: 69392, 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 
67963, 65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 
69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520“ în vederea realizării obiectivului 
„reconfigurare și modernizare spațiu public urban (amenajare parcare, spații verzi, spații de 
joacă, zone de odihnă, amenajare circulații publice-pietonale și carosabile)” – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, 
acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia 
Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 

Punctul 30 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„P.U.Z. și R.L.U. – Str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botoșani, CAD/CF63247” în vederea 
realizării obiectivului „Construire imobil locuințe colective 2S+P+8E+9E (retras), amenajare 
parcare, amenajări exterioare, racord utilități, organizare șantier” – este avizat favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
aprobat cu 15 voturi pentru și 7 abțineri (Monica Delia Adăscăliței și Ada Alexandrina Macovei 
și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Eugen 
Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 31 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

„Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Berzelor, nr. 1B, CF/NC60306” în vederea realizării 
obiectivului „extindere locuință P+M cu terasă acoperită și camera tehnică, construire anexe 
gospodărești” – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă 
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discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul 
consilier Daniel Botezatu). 

 
Punctul 32 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

„Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 30, CF/NC 62285” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+E 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 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea  
salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice 
din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, în anul 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 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – 
nu participă la vot domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare cabinet medical 
dentar Școala gimnazială nr. 13, municipiul 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 2 abțineri (domnii consilieri Daniel Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 

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

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare strada 
Crizantemelor – Cartier Tulbureni, Municipiul Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile 
de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  – 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 4 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str. 
Poșta Veche, mun. Botoșani“, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului – 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 5 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea 

HCL nr. 376/12.10.2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 
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amplasamentului situat în Șoseaua Iașului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii  „Construire Creşă Șoseaua Iașului municipiul 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 6 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

inițierii procedurilor pentru cumpărarea  unor terenuri situate în Str. Armoniei – 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 7 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesiunii unui teren cu destinaṭia extindere acces, situat în strada Zimbrului, nr. 20 – 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 8 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

demarării procedurilor de achiziţie în vederea cumpărării unor terenuri situate în Str. Octav 
Onicescu – 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 9 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea și 

încheierea Acordului de Asociere dintre UAT Municipiul Botoșani și Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor având ca obiect derularea procedurilor de achiziție publică a containerelor 
în cadrul proiectului „Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în 
Municipiul Botoșani, Județul 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 unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (22). 

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

documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: „Construirea unei stații de încărcare electrică 
autoturisme prevăzută cu panouri fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la Sala 
Polivalentă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-
2020 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – o observație tehnică, Sala Polivalentă 

are adresa de recenzare B-dul Mihai Eminescu nr. 15A. Dacă vreți să o faceți acolo, în laterală, 
foarte bine, numai că nu e strada Vânătorilor la Sala Polivalentă, și o să venim peste o lună sau 
peste o săptămână iar să votăm, că s-a greșit aici strada. Deci Sala polivalentă e pe B-dul Mihai 
Eminescu nr. 15A. Dar e în parcarea sălii, bănuiesc, domnule primar, e aia din lateral, nu? Știu, 
da aparține Sălii Polivalente, care e pe b-dul Mihai Eminescu nr. 15A, cu tot cu parcarea aia din 
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lateral. Eu vă spun ce acte am, și le știu, că stau pe mâna mea, dumneavoastră faceți cum doriți. 
Eu votez proiectul, dar încercam să fiu proactiv. 

  
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – recenzarea și intabularea pentru stație e pe 

Vânătorilor, chiar dacă denumirea face referire și la Sala Polivalentă, sau parcarea, putem să îi 
spunem cum vrem acelei parcări. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (22). 
 
Punctul 11 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind exprimarea 

acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și 
efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat – etapa 4” prin Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public derulat de Administrația Fondului pentru Mediu – 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 12 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Botoșani, pentru lunile ianuarie – 
februarie 2023 – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 
Doamna președinte de ședință Ada Alexandrina Macovei – drept urmare, eu am să 

vă mulțumesc de astăzi pentru colaborarea extraordinară și pentru operativitatea cu care ne-am 
desfășurat ședințele în aceste două luni, și vă rog să faceți propuneri. 

 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – îl propun pe domnul Rogojinschi, 

ținând cont că sunt Zilele Eminescu. Oricum, avem timp în acest mandat să ne rotim cu toții, 
și, ținând cont că sunt Zilele Eminescu, ar fi cel mai îndreptățit să conducă această ședință.  

  
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea formulată, acesta este 

aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și 
domnul consilier Andrei Amos). 

 
Punctul 13 de pe completarea ordinii de zi – Prezentarea indicatorilor de performanță 

financiari, indicatorii cheie de performanță nefinanciari și indicatorii de performanță 
nefinanciari de guvernanta corporativă, pentru trimestrul 3, anul 2022, de către S.C. 
„ELTRANS” S.A. Botoșani – au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 14 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 31.10.2022 – au fost 
aduși în atenția consilierilor locali. 
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Punctul 15 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 30.10.2022 
– au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local în calitate de membri şi membri supleanţi în consiliile de administraţie ale 
Spitalelor Publice transferate administraţiei publice locale – este avizat favorabil de comisiile 
de specialitate nr. 4 și nr. 5.   
 
 Doamna președinte Ada Alexandrina Macovei – rog să rămâneți în sală pentru vot. 
Comisia de validare este invitată să preia atribuțiile. 
 
 Se începe procedura de vot. După terminarea votului, se anunță rezultatele:  
 
 Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici – la Spitalul de 
Recuperare domnul Buliga are 11 voturi, la fel doamna Adăscăliței, 11 voturi, s-a retras domnul 
Buliga. La Spitalul de Pneumoftiziologie, doamna Diaconu are 12 voturi, doamna Adăscăliței 
are 10 voturi, iar doamna Vicol are 17 voturi.  
 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 21 de voturi 
pentru – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Ada Alexandrina Macovei – declară lucrările şedinţei închise.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
Consilier,                    Ioan Apostu                

 Ada Alexandrina Macovei 
 
 
 
 
 
 

  Redactat și dactilografiat, 
Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


