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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 26 septembrie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 770 din 23.09.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 26 septembrie 2022, ora 1500, în 
sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace 
electronice.  
 
 Dispoziţia nr. 770 din 23.09.2022 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 rectificarea bugetului local pe anul 2022 
 

La lucrările şedinţei participă 20 consilieri locali în funcție, lipsind doamnele consilier 
Monica Delia Adăscăliței, Ada Alexandrina Macovei și Daniela Vicol. Ședința s-a desfășurat 
prin mijloace electronice.  

 
Domnul consilier Andrei Amos – rog învoire pentru colegii care nu sunt prezenți. 
 
Fiind supusă la vot învoirea doamnelor consilier Monica Delia Adăscăliței, Ada 

Alexandrina Macovei și Daniela Vicol și a domnului consilier Mihail Gabriel Tanasă, acestea 
au fost aprobate cu 19 voturi pentru. 

 
Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – permiteți-mi să încalc regula și 

cutumele spre a aduce un cuvânt de respect domnului primar Cosmin Andrei, Consiliului 
Local al municipiului Botoșani, cât și tuturor celor care făcut eforturile și au susținut anunțul 
ce s-a făcut astăzi de domnul Primar, prin aceea că lucrările Teatrului „Mihai Eminescu” se 
reiau până la finalizarea lor, de această dată. În numele Consiliului Local, în numele 
comunității artisitice din care fac parte, domnule Primar, vă aducem respectul nostru 
dumneavoastră, unui om, care ați dovedit că știți să vă respectați cuvântul dat. 

 
Notă: S-a alăturat lucrărilor ședinței domnul consilier Mihail Gabriel Tanasă. 
 
Fiind supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (20) – domnul consilier Andrei Amos a votat verbal. 
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Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2022 – este avizat verbal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu 
prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 1 abținere 
(domnul consilier Țurcanu Eugen Cristian) – domnii consilieri Andrei Amos și Marius Buliga 
au 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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