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

 
 Prin dispoziția nr. 768 din 22.09.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 23 septembrie 2022, ora 1100, în 
sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace 
electronice.  
 
 Dispoziţia nr. 768 din 22.09.2022 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 privind modificarea HCL nr. 169/09. 07. 2018 pentru aprobarea 

proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a 
cheltuielilor legate de acest proiect. 
 
La lucrările şedinţei participă 19 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier 

Adăscăliței Monica Delia și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Daniel Botezatu și 
Eugen Cristian Țurcanu.  Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.  

 
Fiind supuse la vot cererile de învoire ale doamnelor consilier Adăscăliței Monica 

Delia, Cătălina Camelia Lupașcu și Vicol Daniela și ale domnilor consilieri Daniel Botezatu 
și Eugen Cristian Țurcanu, acestea au fost aprobate cu 18 voturi pentru.  

 
Notă: S-a alăturat lucrărilor ședinței doamna consilier Daniela Vicol. 
 
Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (19) – doamna consilier Daniela Vicol a votat verbal. 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169 

din 09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai 
Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat verbal favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – noi cifrele astea le-am aprobat și în 

ședința din aprilie, exact aceleași sume. Nelămurirea mea este legată de ... ok, aprobăm 
varianta modificată, dar am putea primi și noi niște informații despre stadiul licitației pentru 
lucrările de la Teatrul „Mihai Eminescu”? Pentru că știu că era vorba să înceapă de mult, 
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termenul e 31 decembrie 2023, suntem în octombrie imediat, și nici măcar nu știm ce-i cu 
licitația, și aș avea nevoie de aceste informații înainte să pot vota proiectul de astăzi. 

 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – dacă nu intervine domnul Primar... , 

raportat la lictația de la Teatrul „Mihai Eminescu”, s-a trecut de stadiul de analiză tehnică a 
ofertelor depuse, se analizează acum ofertele financiare, analiza este pe sfârșit, în maxim, 
cred, 7 zile, va fi anunțat câștigătorul, și apoi vor începe lucrările, în funcție de contestațiile 
care se depun sau nu. În cazul în care se depun contestații, se mai întârzie doar cu 20 de zile, 
pentru că pot începe lucrările chiar cu contestații depuse, ele merg în continuare, se judecă, 
dar lucrările încep, conform legii. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) și 3 
abțineri (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Marcel Gheoghiță) – domnul 
consilier Petru Taielup a votat verbal. 

 
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 
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