
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 
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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 25 august 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 669 din 18.08.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 25 august 2022, ora 10.00, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.    
 
 Dispoziţia nr. 669 din 18.08.2022 este anexată la dosarul şedinţei.  
                           
 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la cotidianul 
„Monitorul de Botoșani” 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 iulie 

2022 și 18.08.2022.   
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 desemnarea delegatului Consiliului Local al 

municipiului Botoșani în comisia de constatare și evaluare a pierderilor provocate 
de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului 
forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și a 
obiectivelor instalate în acesta 

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea unor instituții publice care prestează 
servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și 
Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de 
Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului 
Botoșani) 

6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru edificarea unei 
construcţii pe un teren, proprietatea publică a municipiului Botoşani 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate 
pe Calea Naţională, nr. 175 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri          
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru 

cumpărarea imobilului situat  în municipiul Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 28 
11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriași a unor 

locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.  
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu  firmele ce vor fi admise în 

Incubatorul de Afaceri  Botoşani 
13. Proiect de hotărâre  privind prelungirea duratei unor contracte  de concesiune 
14. Proiect de hotărâre privind declararea  unor  bunuri de uz și de interes public local 

și transmiterea acestora în administrarea unităților de învățământ  aferente 
15. 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 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron” și a cheltuielilor legate de 
acest proiect, cod SMIS 127791 

17. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință P+M și racord utilități” 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
Extravilan Mun. Botoșani, p.c. 365/48,365/49, CF/NC nr. 63824” în vederea 
realizării obiectivului „construire anexă a exploatațiilor agricole și împrejmuire 
teren” 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Octav Onicescu, nr.15, CF/NC 57038” în vederea realizării obiectivului 
„desființare construcție existentă c1, construire locuință P+1E, anexă 
gospodărească S+P și împrejmuire teren” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință S+P+E, anexe gospodărești, împrejmuire teren, branșamente 
utilități” 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 56049” în vederea realizării obiectivului 
„demolare adăpost animale c2, construire locuință Demisol Parțial, Parter și 
Mansardă” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Aluniș, nr. 62, CF/NC nr. 67026” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuinţă, foişor, anexă gospodărească, împrejmuire teren şi racord utilităţi” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 54803” în vederea realizării obiectivului 
„construire locuință P+M, anexe aferente funcțiunii de locuire, branșamente 
utilități, împrejmuire și organizarea execuției” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
Aleea Alexandru Graur, nr. 2A, CF/NC 67715” în vederea realizării obiectivului 
„construire două locuințe parter, împrejmuire teren și utilități” 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 69369” în vederea realizării obiectivului „demolare 
construcție C1, construire locuință P+M, anexă gospodărească, împrejmuire și 
garaj” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
49/24.02.2022 , privind documentația Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav 
Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Băncilă nr.17 bis), CF/NC nr. 61405 în vederea 
realizării obiectivului „Construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren” 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – Calea Națională , nr. 24F, CAD/CF 6855“ în vederea realizării 
obiectivului “construire ansamblu locuințe colective S+P+7E, amenajare parcare și 
accese” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și 
R.L.U. aferent – Str. Parcul Tineretului, nr. 5, mun. Botoșani, CAD/CF54130” în 
vederea realizării obiectivului „Construire imobil locuințe colective 
S+P+1E+2E(retras), amenajare parcare, împrejmuire teren, branşamente utilități, 
organizare șantier” 
 
Completarea nr. 1 a ordinii de zi este următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea autorităţii executive a Municipiului 
Botoşani pentru a dispune măsuri de  restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în 
Municipiul Botoșani necesare pentru desfășurarea manifestărilor -evenimentelor 
publice în siguranță 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru  locuințe ANL 
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea, de principiu, a vânzării  către chiriaș a unei 

locuinţe din fondul locativ vechi, proprietate a municipiului şi administrată de S.C. 
Locativa S.A.  

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 
operaţiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietate publică a municipiului 
Botoṣani, situat în Şoseaua Iaşului, f.n. 

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea 
operaţiunilor de alipire a unor imobile, proprietate privată a municipiului Botoṣani 
şi proprietate privată a unei persoane fizice 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, 
extindere apartament cu balcon închis situat în str. Octav Băncilă nr. 5, municipiul 
Botoșani 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, 
situat în str. A.S. Pușkin nr. 4, municipiul Botoșani  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între 
AJVPS Botoșani, gestionarul Fondului Cinegetic și UAT- Municipiul Botoșani 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării caritabile „Coloract” 
10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani 

în Adunarea Generală a Acționarilor a SC ELTRANS S.A. Botoșani în vederea 
analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a 
documentelor aferente, realizată de expertul independent SC EWORA Resurse 
S.R.L. 
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11. 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.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 

12. Proiect de răspuns la plângerea prealabilă formulată de dl. Eugen Țurcanu în 
calitate de Director al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, având 
ca obiect HCL 250/15.06.2022 

13. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aferenți 
contractelor de mandat (membrii Consiliului de Administrație și Directori 
executivi) la data de 30.06.2022 pentru Urban Serv S.A. Botoșani 

14. Prezentarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către 
S.C. Locativa S.A. Botoșani la data de 30.06.2022 

15. Prezentarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către 
S.C. Eltrans S.A. Botoșani pentru semestrul I 2022  

16. Situația la data de 30.06.2022 a realizării indicatorilor financiari stabiliți prin 
contractul de mandat al directorilor și a indicatorilor aprobați prin BVC aferent 
anului 2022 (anexa 1,2) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal final privind rezultatele 
evaluării tehnice și financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local pentru anul 2022. 

 
Completarea nr. 2 a ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special privind modul de 
exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans 
S.A. Botoșani privind prelungirea cu o perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de 
credit în sumă de 600.000 lei, contractată de societatea Eltrans S.A. Botoșani de la 
BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 188/6037 din data de 17.11.2010, așa 
cum acesta a fost modificat și completat prin actele adiționale 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 364 din 23 august 2022 privind 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 155550. 
 
Şedinţa este legal constituită. 
 
La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna 

consilier Monica Delia Adăscăliței. Doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și 
Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Marius Buliga și Marius Petru Rogojinschi 
participă la ședință prin mijloace electronice.  

 
Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim – sunt 18 consilieri în sală și 4 

online: doamna Lupașcu votează pe telefonul domnului Amos, domnul Rogojinschi pe 
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telefonul domnului Bosovici, doamna Curelariu pe telefonul domnului Gheorghiță și 
domnul Buliga pe telefonul domnului Murariu. 

 
Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Monica Delia Adăscăliței, aceasta a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completările aferente, 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. 
 
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș vrea să îl întreb pe domnul Primar 

dacă este adevărat ce se aude, se vor diminua costurile, banii care vor reveni unităților de 
învățământ, se aude de o reducere a costurilor standard per elev în unitățile de învățământ. 
Un procent destul de mic, dar, totuși, se reduce, și așa banii sunt destul de puțini, dacă ne 
poate lămuri. 

 Apoi, aș vrea să atrag atenția asupra unor lipsuri și poate domnul Primar le va lua 
în considerare în perioada următoare. Ar necesita amplasarea unor grupuri sanitare/WC-
uri ecologice în Parcul Curcubeului, acolo unde vin și bunicii cu nepoții, și copii mici, și 
nu au unde, nici nu sunt unități HoReCa în împrejurimi, nu au unde să meargă la o toaletă. 
Și, de asemenea, dacă ne gândim la seceta prelungită care a fost anul acesta, poate ar fi 
oportune amplasarea unor cișmele, stropitoare, din care oamenii să își ia apă potabilă în 
zonele cu aglomerație mai mare, gen Pietonalul Unirii, gen Parcul Mihai Eminescu și în 
alte zone.  

 Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – două observații am și eu de făcut. 
Una dintre ele, ați anunțat că s-a terminat primul tronson din strada Primăverii, dar stă 
închis, nu îi dați drumul, și au continuat lucrările mai departe, pe următoarea porțiune, și 
urmează următoarea porțiune, este un calvar din punctul de vedere al parcării mașinilor. 
Dați drumul la prima porțiune care, chiar dacă se lucrează pe ea și nu este gata, pentru că, 
de fapt, se lucrează pe laterale, în stânga-dreapta și se sapă de zor, măcar lăsați să parcheze 
oamenii mașinile în zona respectivă, pentru cei care stau în zona Primăverii, și tot am 
rezolva o problemă. 

 Doi. Aș dori să prindeți în programul de reparații anuale a trotuarelor tronsonul de 
pe bulevard cuprins de la Liceul Antipa spre parte E’ON, spre Carrefour, pentru că, 
începând cu Biserica Rosetti, stânga-dreapta, și continuând la Complexul de pe bulevard, 
și partea cealaltă, la cartierul de blocuri care e vis-à-vis de complexul Bulevard, trotuarele 
sunt într-o avansată stare de degradare, o parte din pavele sunt lăsate, pentru că sunt făcute 
prin 2006-2007, cred că domnul Flutur ştie mai bine când s-au făcut, că era în primul 
mandat al dumnealui, și necesită niște reparații și înlocuiri, nu e nimic nemaivăzut, doar că 
porțiunea respectivă ar trebui remediată. 

 Domnul președinte de ședință Maricel Corneliu Maxim – o să îi rog, în primul 
rând, pe domnii directori de la instituțiile din subordinea Primăriei să răspunde la apelurile 
telefonice ale celor din presă, pentru a anunța și a prezenta informații asupra activității 
dumnealor. Au fost câteva cazuri care au venit personal și mi-au spus că parte dintre acești 
domni nu răspund și cred că este un lucru normal și firesc ca cetățenii să fie informați 
asupra activității din instituțiile pe care aceștia le conduc. 
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 Și un alt lucru, domnule Primar, ar trebui totuși să găsiți o soluție tehnică corectă și 
rezonabilă pentru rezolvarea acelor probleme de colectare a apelor pluviale de la acele 
intersecții care, după cum știți, am ajuns și pe presa națională. 

 Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – voi începe prin a da răspuns 
interpelărilor, așa cum au fost formulate din partea dumneavoastră. 

 Domnului Marcel Gheorghiță îi transmit că nu noi stabilim cuantumul costului per 
elev, deci sunt alte acte normative care stabilesc acest cuantum, noi doar primim sumele. 
Nu știu nimic despre acest subiect până în acest moment. 

 În ceea ce privește toaletele din Parcul Curcubeului, am făcut o evaluare, cunosc 
această problemă, am avut vizite în cartiere și inclusiv în Parcul Curcubeului, mi-au 
transmis cetățenii mai multe aspecte. Printre aspectele semnalate, se referă și la acest 
subiect, toalete în acea zonă.  

Am făcut o evaluare și să construim o toaletă ne costă 50 mii de euro, cel mai mic 
preș, cu toate costurile la minim, 50 mii de euro, valoare estimată pentru licitație. Cred că 
dacă am face această construcţie ar fi o serie de voci chiar în Consiliul Local, din partea 
cetățenilor, din partea mass-mediei, deja văd titlul: „Toaletă cu preț de vilă”, cam asta s-a 
întâmplat peste tot.  

Cealaltă variantă, în care să amplasăm toalete ecologice sau toalete ecologice 
branșate la rețeaua de utilități este în analiza noastră și încercăm să vedem care este cea 
mai bună variantă, dar suntem condiționați de întreținerea acestor toalete, pentru că nu 
vrem să facem mai mult rău decât este acum. Este foarte greu să le întreținem, dialogul cu 
DSPSA este deficitar, pentru că am fi putut lua persoana de la toaleta din Parcul Mihai 
Eminescu pentru a se ocupa și de toaletele din Parcul Curcubeului, având o distanță destul 
de mică de parcurs, și puteam folosi aceeași persoană, care este angajată acolo, pe care o 
văd, și probabil așa vom aborda această problemă, o vom rezolva mai devreme sau mai 
târziu vor fi toalete în Parcul Curcubeului.  

De amplasarea unor cișmele, la fel, sunt cișmele în municipiul Botoșani, de 
asemenea, întreținute de DSPSA, domnul director vă poate da mai multe detalii: cum 
funcționează, de ce nu funcționează, de ce nu sunt mai multe și așa mai departe. 

Domnului Țurcanu îi transmit tronsonul, de fapt, toate tronsoanele de pe strada 
primăverii vor fi deschise circulației sâmbătă. Avem ultimul strat de turnat, stratul de 
uzură, și deschidem strada primăverii din Capăt la 1 până la intersecția Primăverii cu 
Octav Onicescu.  

Am mai avut de corectat câteva guri de scurgere, care au fost rău executate în 
trecut, facem marcajele, chiar în acest moment se lucrează într-un ritm alert, am 
comunicat de la fața locului, voi merge și astăzi în șantier, sâmbătă deschidem acest 
tronson circulației, iar până la deschiderea anului școlar îmi doresc să avem un tronson 
suficient de lung, astfel încât să nu afectăm activitatea școlilor.  

Reparațiile la trotuarul adiacent bulevardului Mihai Eminescu vor fi făcute odată 
cu reabilitatea străzii, pentru că nici carosabilul nu arată foarte bine, la intersecția 
Onicescu cu bulevardul Mihai Eminescu, Biserica Rosetti. Este vălurit, și va intra într-un 
program de reabilitare atât carosabilul, cât și trotuarul. 

Domnului Maxim îi transmit că am făcut investiții în intersecțiile pe care le-am 
avut în vedere, mai puțin la Modern Calor, acolo n u s-a făcut nicio investiție, urmează să 
o bugetăm anul viitor, pentru rezolvarea acestor probleme, investiții făcute cu bani din 
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fondul de rezervă al Guvernului și am avut constrângeri, am lucrat de câți bani am avut, 
voi veni în fața dumneavoastră să suplimentăm aceste sume pentru a avea o colectare mai 
bună. 

Lucrările sunt bine executate, intersecțiile funcționează, apele sunt colectate într-
un interval de timp mai scurt, contează foarte mult și nivelul precipitațiilor. Peste 35 l/mp 
este foarte greu de gestionat, avem situații cu avertizări meteo cod portocaliu, cod roșu de 
cele mai multe ori, și poate fi realizată orice rețea vreți dumneavoastră, nu poate fi 
colectată apa instant, dar să nu fie afectată circulația și intersecțiile se poate. Mai trebuie 
câțiva bani de la Consiliul Local și, de asemenea, implicarea societății Nova ApaServ, să 
decolmateze rețelele, pentru că nu funcționează bine în acest moment. Pe bugetul de anul 
viitor vor mai fi completări pentru a îmbunătăți mai mult situația. 

 
Procesul verbal de la punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat 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 desemnarea 
delegatului Consiliului Local al municipiului Botoșani în comisia de constatare și 
evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori 
vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier 
național și a obiectivelor instalate în acesta – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – propun pe domnul Toma. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea formulată, 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 reorganizarea unor 
instituții publice care prestează servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției 
Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea 
Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate în 
proprietatea municipiului Botoșani) – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 
1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 3. 
 
 Domnul consilier Eugen Cristian țurcanu – este un drept indubitabil al 
Consiliului Local de a propune genul acesta de inițiative, întrebarea pe care o formulăm 
noi, cei de la DSPSA, și eu, ca și consilier local, este următoarea: domnule Primar, dacă 
binevoiți să îmi dați și un răspuns acum. Ați plecat în toată discuția asta de desfacere a 
DSPSA pe Ordonanța nr. 71. Studiul de fundamentare, regulamente, caiet de sarcini, 
ulterior dezbaterii publice, tot felul de alte documente care s-au emis în această privință, 
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spuneți-mi, vă rog, această inițiativă se face în baza OUG 71, da sau nu? Vreau să știu și 
să se consemneze acest lucru în procesul-verbal de astăzi. 
 De altfel, am depus înaintea ședinței un alt material la Consiliul Local, pe care l-ați 
primit și în față printat, și s-a încărcat, am înțeles, și pe site, cu un punct de vedere al 
nostru, și vă rog să îmi precizați dacă se face în baza OUG 71 sau nu. În rest, nu mai am 
nicio altă observație de făcut, pentru că oricum ar fi inutil și să tranșăm lucrurile astăzi. 
 
 Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – în primul rând, consider că nu ar trebui 
să participați la dezbatere și la vot, fiind într-un conflict de interese dumneavoastră. În al 
doilea rând, totuși, vă răspund. Orice hotărâre de Consiliu Local are trecute în preambul 
toate actele normative incidente, care se referă la hotărârea respectivă, este o scurtă 
descriere, și apoi referire la actele respective. În al treilea rând, aș vrea să completez cu o 
scurtă remarcă inițiativa de astăzi și să vă spun că lucrurile în continuare nu funcționează 
și nu vor funcționa la DSPSA, sau cum se va numi, dacă va trece acest proiect de hotărâre, 
chiar astăzi am primit o hârtie de la ITM în care ni se transmite că este blocată activitatea 
de la ITM numai cu reclamații de la DSPSA, au 19 petiții în lucru de la salariați, care 
reclamă tot felul de aspecte care încalcă, în primul rând, principiul bunei-credințe între 
angajator și angajat. Unele au fost, mi-a transmis doamna inspector oficial, la Primăria 
Botoșani, vă voi da și dumneavoastră și vom face o comisie, dar, până atunci, vă spun ce 
se întâmplă astăzi acolo.  

Relațiile de muncă, securitatea, sănătatea în muncă, toate petițiile reclamă abuzuri 
ale șefilor ierarhici și conducerii, cum ar fi blocarea accesului la locul de muncă, 
schimbarea sistemul de închidere al spațiilor de lucru, vocabular indecent, amenințări, 
injurii și chiar loviri. 19 petiții la ITM doar din partea angajaților DSPSA. Și ne transmite 
doamna inspector șef să facem ceva, că le blocăm activitatea numai cu reclamații de la 
DSPSA. Mai au și altceva de făcut la ITM decât să trateze plângerile care se repetă și care 
se referă la aceleași aspecte. 

Vă spun că voi propune o comisie, cu consilieri, care să analizeze ceea ce se 
întâmplă acolo, pentru că lucrurile merg din ce în ce mai rău. 

 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – vreau să fac o mică precizare: 

domnul Țurcanu poate participa la dezbatere, nu poate participa la vot. 
 
Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – legea spune dezbateri și vot. 
 
Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur – poate participa la dezbateri, este o 

incompatibilitate pentru vot. Nu îi dăm voie să vorbească, dar mie cred că o să îmi dați 
voie să vorbesc. Mai fac o remarcă: 18 sau 19 reclamații la ITM, o fi așa, dar 5 sunt de la 
Maxim și 4 de la Iacobiță, sau sunt și persoane îndemnate să facă aceste reclamații, ca să 
căutăm nodul din papură. Vreau să vă spun că știu foarte bine activitatea DSPSA-ului și vă 
garantez că, în condițiile date, s-a făcut acolo o treabă foarte bună, și trebui să 
recunoaștem cu toții lucrul acesta.  

Pentru eficientizarea activității la obiectivele înființării noii direcții, așa scrie acolo 
undeva, „pentru eficientizarea activității”. Să dea Dumnezeu să fie o activitate mai bună, 
că toți ne dorim lucrul acesta, dar puțin probabil ca un serviciu nou înființat, abia înființat, 
cu chiu, cu vai, târâit, va putea să preia și să ducă în parametri optimi activitatea. Cu toții 
știm care este miza, asta este este o majoritate în consiliu. 
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Totuși, eu observ că odată cu această înființare de nouă direcție se fac 13 angajări, 
nu transferăm numai oameni, mai angajăm vreo 13 oameni, din care 7 sunt un fel de 
TESA; și mai apar încă vreo 3-4 șefi, un director, logic, sigur știm cum va fi și concursul.  

Nu știu, parcă era o ordonanță, cineva să mă contrazică, că nu se mai fac angajări la 
stat. Dintr-o dată, facem 13, crește fondul de salarii, avem tot felul de șefi, avem un 
director nou. Vă spun că sper din suflet că acest conflict, acest război cu un om sau, 
implicit, cu un om care reprezintă un partid să se ducă cumva la schimbarea activității și să 
meargă totul mai bine, dar știți prea bine că o să le spuneți, din momentul ăsta o să fie cam 
așa: retragem ordinul.  

Măi, oameni buni, cei pe care v-am pus să scrieți în continuu și să tăiem copaci, 
indiferent că trebuie, că nu trebuie, opriți-vă, pentru că noi nu o să putem să facem lucrul 
acesta, pentru că noi nici nu avem cu ce, și nici nu o să avem oameni. Sau cei care fac 
reclamații, vezi, Doamne, la ITM, o salut, cu ocazia asta, pe doamna inspector șef, 
probabil se vor opri în momentul ăsta și nu o să mai căutăm nodul din papură. 

Nu voi vota acest proiect de hotărâre, v-am spus de ce nu îl vom vota, sper din 
suflet să meargă activitatea mai bine, dar mă îndoiesc. 

 
 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina 
Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin 
Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim  și 2 abțineri (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță) – nu participă la vot domnul 
consilier Eugen Cristian Țurcanu. 
 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului 
Local pentru edificarea unei construcţii pe un teren, proprietatea publică a 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 unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenți (22). 
  

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului 
Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea 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 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea de 
principiu a unui schimb de terenuri situate pe Calea Naţională, nr. 175 – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate 
nr. 3, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 14 voturi pentru și 8 
abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și 
domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, 
Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

unor terenuri – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil 
de comisia de specialitate nr. 3, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 
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respins cu 13 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, 
Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, 
Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și 
Eugen Cristian Țurcanu).         

 
Punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat  în municipiul Botoșani, str. 
Dragoș Vodă nr. 28 – 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 ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind aprobarea, de 

principiu, a 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). 
 
   Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru 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 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre  privind prelungirea duratei 
unor contracte  de concesiune – este avizat favorabil de comisia 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 – nu a participat la vot doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu. 
 

Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea unor  
bunuri de uz și de interes public local și transmiterea acestora în administrarea unităților 
de învățământ aferente – 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 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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea 

indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „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. 4 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 declararea unor 
imobile ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Botoṣani 
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– 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 18 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – str. Sitnei, nr. 3, CF/NC nr. 69280” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M 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 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Extravilan Mun. Botoșani, p.c. 
365/48,365/49, CF/NC nr. 63824” 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 
13 pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina 
Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin 
Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Marian Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 15, CF/NC 57038” 
în vederea realizării obiectivului „desființare construcție existentă C1, construire locuință 
P+1E, anexă gospodărească S+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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Armeană, nr. 51C, CF/NC nr. 67620” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuință S+P+E, anexe gospodărești, 
împrejmuire teren, 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). 
 
 Punctul 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Drumul Tătarilor, nr. 24, CF/NC nr. 
56049” în vederea realizării obiectivului „demolare adăpost animale C2, construire 
locuință Demisol Parțial, Parter și Mansardă” – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 2 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 
cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul 
consilier Maricel Corneliu Maxim). 
 
 Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Aluniș, nr. 62, CF/NC nr. 67026” în 
vederea realizării obiectivului „construire locuinţă, foişor, anexă gospodărească, 
împrejmuire teren şi racord utilităţi” – 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 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – Drumul Tătarilor, nr. 25D, CF/NC 54803” 
în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M, anexe aferente funcțiunii de 
locuire, branșamente utilități, împrejmuire și organizarea execuției” – 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 privind aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu – Aleea Alexandru Graur, nr. 2A, CF/NC 
67715” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe parter, împrejmuire 
teren și 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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. Roșiori, nr. 4, CF/NC 69369” în vederea 
realizării obiectivului „demolare construcție C1, construire locuință P+M, anexă 
gospodărească, împrejmuire și garaj” – 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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 49/24.02.2022 privind documentația Plan  
Urbanistic de Detaliu – str. Octav Onicescu, nr. 48A (fosta Str. Octav Băncilă nr.17 bis), 
CF/NC nr. 61405 în vederea realizării obiectivului „Construire locuință P+1E+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 21 de voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Marian Murariu). 
 
 Punctul 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Calea Națională, nr. 24F, 
CAD/CF 6855“ în vederea realizării obiectivului “construire ansamblu locuințe colective 
S+P+7E, amenajare parcare și accese” – 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 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent – Str. Parcul Tineretului, nr. 5, 
mun. Botoșani, CAD/CF54130” în vederea realizării obiectivului „Construire imobil 
locuințe colective S+P+1E+2E(retras), amenajare parcare, împrejmuire teren, 
branșamente 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 (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii 
consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marian 
Murariu și Eugen Cristian Țurcanu). 
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 Punctul 1 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 
mandatarea autorităţii executive a Municipiului Botoşani pentru a dispune măsuri de  
restricţie a circulaţiei pe drumurile publice în Municipiul Botoșani necesare pentru 
desfășurarea manifestărilor-evenimentelor publice în siguranță – este avizat favorabil de 
comisia de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat 
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 
Punctul 2 de pe completarea nr. 1 a 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 3 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuinţe din fondul locativ vechi, 
proprietate a municipiului şi administrată 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 4 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 
acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, 
proprietate publică a municipiului Botoṣani, 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marcel 
Gheorghiță). 

 
Punctul 5 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de alipire a unor imobile, 
proprietate privată a municipiului Botoṣani şi proprietate privată a unei persoane fizice – 
este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de 
specialitate nr. 3, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 13 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, 
Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu) și 2 abțineri (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Maricel Corneliu Maxim). 

 
Punctul 6 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, extindere apartament cu balcon 
închis situat în str. Octav Băncilă nr. 5, 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 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Marcel 
Gheorghiță) și 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 7 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea concesiunii unui teren cu destinația acces, situat în str. A. S. Pușkin nr. 4, 
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 unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenți (22). 
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Punctul 8 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AJVPS Botoșani, gestionarul 
Fondului Cinegetic și UAT-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 unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 

 
Punctul 9 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării manifestării caritabile „Coloract” – 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 nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea analizării măsurilor ce se impun, 
referitor la procedura de selecție și a documentelor aferente, realizată de expertul 
independent SC EWORA Resurse S.R.L. – este avizat favorabil de comisia de specialitate 
nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 5 abțineri (domnii consilieri 
Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel 
Corneliu Maxim). 

 
Punctul 11 de pe completarea nr. 1 a 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.O.A/A.G.E.A. din 30.08.2022 – este avizat favorabil de comisia 
de specialitate nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 16 
voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 5 abțineri 
(domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur 
și Maricel Corneliu Maxim). 

 
Punctul 12 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de răspuns la 

plângerea prealabilă formulată de dl. Eugen Țurcanu în calitate de Director al Direcției 
Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, având ca obiect HCL 250/15.06.2022 – este 
avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 5. 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – nu votez. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 6 

voturi împotrivă (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei și domnii consilier Andrei 
Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu 
Maxim ) și 2 abțineri (doamna consilier Curelariu Raluca Ștefania și domnul consilier 
Marcel Gheorghiță) – nu participă la vot doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și 
domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu. 

 
Punctul 13 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Prezentarea Indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. Locativa S.A. Botoșani la 
data de 30.06.2022 – au fost aduși în atenția consilierilor locali. 
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Punctul 14 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Prezentarea Indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani pentru 
semestrul I 2022 – au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 15 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Prezentarea Indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani pentru 
semestrul I 2022 – au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 16 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Situația la data de 30.06.2022 

a realizării indicatorilor financiari stabiliți prin contractul de mandat al directorilor și a 
indicatorilor aprobați prin BVC aferent anului 2022 (anexa 1,2) – au fost aduși în atenția 
consilierilor locali. 

 
Punctul 17 de pe completarea nr. 1 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind 

aprobarea procesului verbal final privind rezultatele evaluării tehnice și financiare a 
propunerilor de proiecte sportive cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru 
anul 2022 – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
 Domnul consilier Marcel Gheorghiță – eu voiam să intervin la punctele 13, 14, 
15 și 16, la prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru 
instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.  

 Am făcut acum mai bine de jumătate de an o rugăminte la acei directori, cred că ar 
fi de bun simț să vină să prezinte măcar o dată la 3 luni sau la 6 luni. Cred că nu se 
autoprezintă, nu îi văd indicatorii ăștia în sală, așteptăm, poate data viitoare vor veni, vor 
avea bunul simț să răspundă solicitărilor. 
 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu nu am reușit să văd proiectul 
nici acum, nu îmi merge calculatorul pe site-ul Primăriei, nu știu despre ce este vorba. 
Povestiți-mi și mie, ca să știu.  

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru 

și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 
 
Punctul 1 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru 

acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării 
Generale a Acționarilor de la S.C. Eltrans S.A. Botoșani privind prelungirea cu o 
perioadă de 12 (doisprezece) luni a liniei de credit în sumă de 600.000 lei, contractată de 
societatea Eltrans S.A. Botoșani de la BCR S.A., în baza Contractului de Credit nr. 
188/6037 din data de 17.11.2010, așa cum acesta a fost modificat și completat prin actele 
adiționale – 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 2 de pe completarea nr. 2 a ordinii de zi – Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 364 din 23 august 
2022 privind aprobarea proiectului ”ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru 



Proces verbal şedinţă ordinară Consiliu Local Botoşani 
 din data de 25 august 2022 

 

16 
 

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 155550 – 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 

 

 

 

 


