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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 23 august 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 672 din 22.08.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 23 august 2022, ora 1000, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace electronice.  
 
 Dispoziţia nr. 672 din 22.08.2022 este anexată la dosarul şedinţei.   
 
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei 
şi pe site-ul propriu. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 
lucrărilor şedinţei. 
  

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
1. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 30 

martie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice – Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 

30.03.2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de 
Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 
 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS, Un plus de 
incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 
155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de Parteneriat între 
Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență Socială 
Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și 
Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul implementării proiectului 
SMIS 15555 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 89 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a 
clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect. 
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La lucrările şedinţei participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier 
local Eugen Cristian Țurcanu. Doamna consilier Monica Delia Adăscăliței și domnul consilier 
Petru Taielup s-au alăturat ședinței anterior efectuării prezenței. Ședința s-a desfășurat prin 
mijloace electronice.  

 
Domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă – domnule președinte, domnul Timofti va 

participa la ședință de pe dispozitivul meu. 
 
Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – este în regulă. 
 
Fiind supuse la vot învoirile doamnei consilier Monica Delia Adăscăliței și a domnilor 

consilieri Petru Taielup și Eugen Cristian Țurcanu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenți (20). 

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

consilierilor prezenți (20). 
 
Notă: s-a alăturat lucrărilor ședinței domnul consilier Petru Taielup. 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 88 din 30 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică 
a clădirilor publice – Grădinița cu Program Prelungit nr. 19”, depus spre finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (21). 

 
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 86 din 30.03.2022 privind aprobarea proiectului ”Renovare energetică a 
clădirilor publice – Liceul de Artă Ștefan Luchian Botosani”, depus spre finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect – 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 (21). 

 
Notă: s-a alăturat lucrărilor ședinței doamna consilier Monica Delia Adăscăliței. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”ZUM 

BT PLUS, Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, 
cod MySMIS 2014+ 155550 și a cheltuielilor legate de acest proiect precum și a Acordului de 
Parteneriat între Solicitantul Lider UAT Municipiul Botoșani, Partenerul 1 Direcția de Asistență 
Socială Botoșani, Partenerul 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Botoșani și Partenerul 3 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, încheiat în scopul 
implementării proiectului SMIS 15555 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și 
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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 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 89 din 30 martie 2022 privind aprobarea 
proiectului ”Renovare energetică a clădirilor publice – Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani”, 
depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor 
legate de acest proiect – 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). 

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

preşedinte de şedinţă – consilier Maricel Corneliu Maxim – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
                Consilier,                           Ioan Apostu  
   Maricel Corneliu Maxim 

 
 
 
 
 
 

   Redactat și dactilografiat,  
                                                  Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 

 

 


