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PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 29 septembrie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 767 din 22.09.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă ordinară pentru data de 29 septembrie 2022, ora 11.00, în sala de 
ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.    
 
 Dispoziţia nr. 767 din 22.09.2022 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 procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 19.09.2022.   
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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  

privind  „Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și 
autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de 
transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de 
dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat 
populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 321/2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani   

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 443/26.11.2021 privind 
aprobarea statului de funcții al Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului 
și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani  

8. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de uz şi interes public local-staţii 
transport public local 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei și completării proiectului 
„ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina interioară din cadrul 
Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa 

10. Proiect de hotărâre privind  acceptarea unei donaţii din partea S.C. Bel Rom Opt S.R.L. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către municipiul Botoşani a unor 

terenuri în suprafaţă totală de 1133,00 m.p. situate în Calea Naţională, nr. 7E şi 7F, 
cumpărare aprobată în principiu prin H.C.L. nr. 123/30.03.2022 

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafaţă de 3000 
m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării unei biserici 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conţinând bunurile concesionate către 
S.C. ”Locativa” S.A.                                

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri cu Protopopiatul Botoşani 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri situate în 

Calea Naţională  
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri situate în strada Peco 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren pentru stingerea litigiului care 

a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării preţurilor de vânzare pentru locuinţe 

ANL  
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu administrat de Colegiul 

„Mihai Eminescu” Botoşani 
20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesiune  
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere  
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a unui teren cu 

destinația extindere apartament cu balcon, situat în Aleea Slt Ion Frunzetti 
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren cu 

destinația extindere acces, situat în Șoseaua Iașului nr 1 A  
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren cu 

destinația extindere acces-platforme, situat în strada Sucevei  
25. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Botoşani 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Bucovina, nr. 85, CF/NC nr. 69198” în vederea realizării obiectivului „Construire 
service auto” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – 
Strada Doboșari nr.108 F, CF/NC 64943” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuinţă P+M” 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – strada 
Doboșari, nr. 79J – nr. Cad/CF.69071” în vederea realizării obiectivului „construire 
locuință P+M, împrejmuire teren și racord utilități” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – imobile 
amplasate în intravilan si în extravilan, identificate prin CAD/CF60679, CAD/CF53211, 
CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920, CAD/CF60921, CAD/CF61019, 
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CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170, 
CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani” 
în vederea realizării obiectivului „introducere teren în intravilan și construire locuințe” 

30. Proiect de răspuns la contestațiile referitoare la Hotărârile Consiliului Local privind 
preţurile de vânzare ANL. 
 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Consiliului Local din data de 23.09.2022 și 
26.09.2022 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu 
autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. ELTRANS” S.A. Botoșani 

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații pe Aleea Victor Tufescu 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preṭurilor de vânzare pentru  locuinṭe ANL 
5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren situat în 

str. Independenței nr. 7 cu destinația cabinet medical 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a unui schimb de imobile cu Fundația 

Națională pentru Dezvoltare Comunitară 
7. 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 străzi Cvartal I - 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  

8. 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 străzi Cvartal II – 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  

9. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. 
LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 31.07.2022 

10. Prezentarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați de către S.C. 
LOCATIVA S.A. Botoșani la data de 31.08.2022 

11. 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 31.07.2022 

12. 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 31.08.2022. 
 
Şedinţa este legal constituită. 
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La lucrările ședinței participă 22 de consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Cătălin 
Mugurel Flutur. Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu participă la ședință prin mijloace 
electronice. 
 

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, 
aceasta a fost aprobată cu 21 de voturi pentru – lipsește din sală la momentul votării domnul 
consilier Marian Murariu. 
 

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 Marian 
Murariu. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – am o solicitare, domnul Butnariu, 

președintele Federației Asociațiilor de proprietari vrea să ia cuvântul. Nu este, nu?   
 
Fiind ședință ordinară, se dă cuvântul domnilor consilieri pentru interpelările de la 

punctul 1 al ordinii de zi. 
 
Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – astăzi aș vrea să ridic mai multe 

subiecte, și voi începe cu a-l ruga pe domnul Secretar să primesc răspunsuri în scris, pentru că 
ne-am făcut un obicei de a nu mai primi răspunsuri, eu încă am interpelări la care nu am primit 
răspunsuri de 3 luni, și am să încep printr-o întrebare referitoare la Legea nr. 15/2003, ce care 
prevede că Primăria acordă terenuri gratuite tinerilor până în 35 de ani pentru construcția unei 
locuințe, și aș vrea să știu ce loturi disponibile sunt, câte astfel de loturi au fost distribuite în 
anii 2020, 2021, 2022 și care este procedura exactă de acordare a acestor terenuri. 

Mai departe, sper să nu greșesc, din câte am înțeles, Primăria e responsabilă de această 
situație, în Botoșani vedem tot mai des căminele de la canalizare care se surpă efectiv, și 
rămânem cu străzi cu o gaură imensă în ele, o astfel de situație o avem și pe strada Grivița, în  
spatele zonei de magazine, și au fost semnalate în mai multe zone ale orașului. Aș vrea să știu, 
să mi se confirme că Primăria răspunde de întreținerea acestor cămine de canalizare, și când au 
fost acestea verificate ultima oară, și ce măsuri s-au luat pentru întreținerea lor, ca să nu ne 
trezim cu un teren surpat în mijlocul orașului. 

Tot în scris aș vrea un răspuns privind activitatea serviciului de ecarisaj din Botoșani, 
în condițiile în care în ultimii ani am avut parte de un oraș fără probleme pe această parte dar, 
din nou, în ultima perioadă tot mai mulți cetățeni semnalează faptul că avem parte din nou de 
câini vagabonzi în oraș care circulă în cete și pun în pericol siguranța cetățeanului, aș vrea să 
știu un raport al Serviciului Ecarisaj pe anii 2020, 2021, 2022. 

Și am să închei printr-o sesizare făcută astăzi de un botoșănean, în această dimineață a 
avut loc un accident ușor, o tamponare ușoară în zona Liceului Textil. Înțeleg că acolo, din 
cauza scuarurilor pentru tramvai se întâmplă des accidente, pentru că autobuzele care opresc în 
stație cupă prima bandă și atunci șoferii sunt obligați să treacă pe linia de tramvai. Vă rog să 
analizați în comisia de sistematizare dacă avem vreo variantă în a muta stațiile de autobuz, 
vorbim de 10-20 metri, astfel încât să nu fie paralel cu scuarul de tramvai.    
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Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș începe cu un apel la adresa domnului 
Primar, pentru că tot s-a semnat contractul de marcare al străzilor, aș dori să se urgenteze un 
pic pe strada Sofian, cred că Sofian se numește, în față la Modern Calor, intrarea dinspre 
Cornișa, intrarea secundară, ar trebui marcat centrul străzii acolo, pentru că cei care intră pe 
strada aia nu prea știu care bandă să meargă, ocolind toate gropile, acolo tichie de mărgăritar 
ne mai trebuie, în rest avem de toate, asta ar fi o problemă. 

Apoi, prin intermediul colegilor din presă aș vrea să mai fac un nou apel la adresa 
școlilor de șoferi, să încerce să evite oarecum orele de vârf, azi dimineață pe la 8-8.10 era 
blocată toată strada Pacea, adică centura, ei blochează zona ACR, intră, întorc, și era blocat 
între cele două sensuri giratorii, astfel întârziind toată activitatea cetățenilor sau a agenților 
economici care tranzitează acea zonă. 

Revin cu apelul pe care îl tot fac de un an la punctele de pe completarea ordinii de zi, la 
C9, C10, C11, C12, aș vrea ca domnul Primar să solicite reprezentanților societăților din 
subordinea Consiliului Local să vină să prezinte acele rapoarte, pentru că nu sunt trimestriale, 
sunt destul de rare, ar putea să vină, să ne spună în două, trei cuvinte, să ne spună exact ce se 
întâmplă în acele societăți.  

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – voi da câteva răspunsuri la interpelările 
dumneavoastră, dar să știți că dacă aceste răspunsuri sunt formulate în ședință și îmi adresați 
întrebări, acesta este motivul pentru care nu vă mai dăm în scris răspunsul, pentru că se 
presupune că îl auziți aici, și îl înțelegeți. 

Ați formulat răspunsuri privitoare la o lege, vă va explica domnul Secretar, privitor la 
care sunt prevederile, dacă așa ați solicitat. În ceea ce privește căminele de canalizare, o să îl 
rog pe domnul viceprimar să vă detalieze, eu doar vă spun că nu sunt în administrarea noastră, 
sunt ale societății Nova ApaServ, de cele mai multe ori, Modern Calor și alți furnizori de 
utilități, de comunicații și așa mai departe. 

Activitatea Serviciului de Ecarisaj vom solicita în scris pentru dumneavoastră de la 
DSPSA, nu vom face considerații aici, pentru că suntem și într-o etapă de reorganizare, și îmi 
doresc ca lucrurile să meargă mai bine după ce reușim să facem acest transfer de activități și de 
bunuri de la DSPSA, având aviz favorabil pe proiectul de hotărâre pe care l-am adoptat în 
Consiliul Local, privind reorganizarea DSPSA și a SPAPOC. 

Domnului Gheorghiță îi transmit că avem în licitație contractul de reparații străzi și 
marcaje, nu avem încă un câştigător, mai durează o perioadă de timp, dar Nicolae Sofian, strada 
care duce la Cornișa, accesul secundar de la Modern Calor este în licitație și va fi asfaltată, 
având prevedere bugetară, avem proiect tehnic, licitația este în desfășurare pentru Nicolae 
Sofian, Miron Costin și strada Smârdan. 

Societăților subordonate le vom transmite o adresă cu acest raport de activitate pe care 
îl solicitați, dar țin să menționez că aceste societăți sunt în subordinea Consiliului Local. Voi 
prelua interpelarea și o voi transmite, dar o parte dintre directori sunt aici și cred că au auzit 
solicitarea dumneavoastră. 

 
Procesele verbale de la punctul 2 al ordinii de zi au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi a consilierilor prezenți (22).   
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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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier 
Daniel Botezatu). 
 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind  „Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi 
și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul 
efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a 
activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare – 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 ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al 
energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani – este avizat 
favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 
 
 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – proiectul de hotărâre are un 
amendament al inițiatorului, care a fost încărcat pe site.  
 
 Fiind supus la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul inițiatorului, acesta 
este aprobat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (domnii consilieri Cătălin Boboc și Eugen 
Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia 
Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, 
Marcel gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim). 
 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 
321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani – este avizat favorabil de comisiile de 
specialitate nr. 4 și nr. 5 și nefavorabil de comisia de specialitate nr. 1. 
 
 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – la Șc. Nr. 10, s-a redus numărul de 
membri în consiliul de administrație, și din 3 reprezentanți ai Consiliului Local vor fi numai 2, 
renunță cineva? 
 
 Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – grupul nostru a hotărât să renunțe 
doamna Vicol, și să rămână domnul Rogojinschi și doamna Adăscăliței, dacă doamna 
Adăscăliței dorește.  
 
 Doamna consilier Monica Delia Adăscăliței – da. 
 
 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – propuneri pentru Colegiul Laurian. 
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Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – propunerea noastră este doamna Silvia 
Diaconu. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – alte propuneri? Nu sunt. Propuneri 

pentru Colegiul Eminescu. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – propunerea grupului PSD este Buliga 

Marius. 
 
Domnul consilier Marcel Gheorghiță – aș dori să intervin eu aici, dacă mi se permite, 

la Colegiul Mihai Eminescu sunt doi consilieri, eu și doamna Lăzăruc, cred că de bun simț ar fi 
să avem un coleg din partea PNL-ului, să fie echitabil. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – mai sunt propuneri? 
 
Domnul consilier Daniel Botezatu – îl propun pe domnul Boboc la Colegiul Eminescu.  
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – ne menținem propunerea. 
 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – dacă nu mai sunt, trecem la următorul 

punct, și vot vota la sfârșit. 
 

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 
HCL nr. 443/26.11.2021 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului public pentru 
administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani – 
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 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamna consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și domnul consilier Marcel Gheorghiță). 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de 

uz şi interes public local-staţii transport 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 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 

duratei și completării proiectului „ȘCOALĂ LA CORNIȘAˮ realizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, pentru desfășurarea activităților acvatice în piscina 
interioară din cadrul Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa – 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 ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii 

din partea S.C. Bel Rom Opt S.R.L. – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 
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3 și nr. 5, nu sunt discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 
abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de 
către municipiul Botoşani a unor terenuri în suprafaṭă totală de 1133,00 m.p. situate în Calea 
Naţională, nr. 7E şi 7F, cumpărare aprobată în principiu prin H.C.L. nr. 123/30.03.2022 – este 
avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu sunt discuții, și, fiind supus 
la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Boboc) 
și 2 abțineri (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu). 
 
 Punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită 
a unui teren în suprafaţă de 3000 m.p. către Protopopiatul Botoşani în vederea edificării unei 
biserici – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 
 
 Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – vis-a-vis de acest proiect am o 
întrebare extrem de simplă, aș vrea să știu un singur lucru: cetățenii din zonă au fost întrebați 
dacă își doresc această biserică? Atât aș vrea să știu, ca să știu dacă răspundem unei nevoi a 
botoșănenilor sau răspundem unei nevoi a Protopopiatului. 
 
 Domnul Prima Cosmin Ionuț Andrei – în P.U.Z.-ul pe care în avem pe zona Șoseaua 
Iașului sunt prevăzute mai multe obiective, pe lângă locuințele pentru tineri. Aceste obiective 
se referă și la grădiniță, biserică, spații verzi, care au fost aprobate atunci când s-a solicitat 
transferul de proprietate. În zonă nu este nicio biserică care să deservească o comunitate 
majoritar creștin-ortodoxă, așa cum suntem noi, iar prezența enoriașilor, botoșănenilor în curțile 
bisericilor, atunci când sunt evenimente, în zile de sărbătoare, cred că nu mai are nevoie de 
nicio explicație și de niciun sondaj, dacă sunt de acord botoșănenii sau nu cu această biserică, 
și aceasta este părerea mea. 
 Drept dovadă, am făcut propunerea către dumneavoastră, care veți vota în consecință. 
Vreau doar să mai adaug și să mai subliniez încă o dată că acest obiectiv face parte din planul 
care a fost aprobat pentru această zonă, așa cum a fost gândit inițial, când am primit tot acest 
teren de la armată. 
 
 Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – interpelarea mea va avea un caracter 
de natură teologică, este bine știut că Dumnezeu lucrează prin oameni. Despre Casa Domnului 
nu este bine să punem la îndoială sau în discuții dacă este oportună sau nu, sau cine o dorește, 
o dorește Dumnezeu. Și dacă ea a apărut pe ordinea noastră de zi grație unor oameni, înseamnă 
că Dumnezeu a vrut și a lucrat prin acei oameni, deci Dumnezeu dorește ca acolo să existe Casa 
Lui. 
  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 6 
abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii 
consilieri Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian 
Țurcanu). 
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 Punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 
conţinând bunurile concesionate către S.C. „Locativa” S.A. – 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 și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu). 

 
Punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de 

terenuri cu Protopopiatul Botoşani – este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 
și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este respins cu 14 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica 
Delia Adăscăliței și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin 
Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim). 

 
Punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a 

unui schimb de terenuri situate în Calea Naţională – 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 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor 
terenuri situate în strada Peco – 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 (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu). 
  

Punctul 17 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui 
teren pentru stingerea litigiului care a făcut obiectul dosarului nr. 4223/193/2018 – 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 aprobarea modificării 
preţurilor de vânzare pentru locuinţe 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 19 voturi 
pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță). 
 
 Punctul 19 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui 
spaţiu administrat de  Colegiul „Mihai Eminescu” 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 20 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei unor contracte de concesiune – 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 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui 
contract de închiriere – 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 22 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
încredinţare directă a unui teren cu destinația extindere apartament cu balcon, situat în Aleea 
Slt Ion Frunzetti – 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 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnii consilieri Marcel Gheorghiță și Eugen 
Cristian Țurcanu) și 7 abțineri (doamnele consilier Monica Delia Adăscăliței, Cătălina Camelia 
Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel 
Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 
 
 Punctul 23 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
încredințare directă a unui teren cu destinația extindere acces, situat în Șoseaua Iașului nr. 1A 
– 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 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (doamna consilier 
Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) și 1 abținere (domnul 
consilier Andrei Amos). 
 
 Punctul 24 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 
încredințare directă a unui teren cu destinația extindere acces-platforme, situat în strada 
Sucevei – 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, 1 vot împotrivă 
(doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu) și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian 
Țurcanu). 
 
 Punctul 25 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile 
ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 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 26 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic de Detaliu – str. Bucovina, nr. 85, CF/NC nr. 69198” în vederea realizării 
obiectivului „Construire service auto” – 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 27 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic de Detaliu – Strada Doboșari nr. 108F, CF/NC 64943” în vederea realizării 
obiectivului „construire locuință P+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 unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenți (22).  
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 Punctul 28 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Plan Urbanistic de Detaliu – strada Doboșari, nr. 79J – nr. Cad/CF.69071” în vederea 
realizării obiectivului „construire locuință P+M, împrejmuire teren 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 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc). 
 
 Punctul 29 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 
„P.U.Z. și R.L.U. – imobile amplasate în intravilan si în extravilan, identificate prin 
CAD/CF60679, CAD/CF53211, CAD/CF60681, CAD/CF64034, CAD/CF60920, 
CAD/CF60921, CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062, CAD/CF60509, 
CAD/CF60674, CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085, str. Drumul 
Tătarilor, mun. Botoșani” în vederea realizării obiectivului „introducere teren în intravilan și 
construire locuințe”– 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 (doamnele 
consilier Monica Delia Adăscăliţei și Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Andrei 
Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu , Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 
 
 Punctul 30 de pe ordinea de zi – Proiect de răspuns la contestațiile referitoare la 
Hotărârile Consiliului Local privind preţurile de vânzare ANL – nu prezintă discuții, și, fiind 
supus la vot, acesta este aprobat cu 17 voturi pentru și 5 abțineri (doamna consilier Ada 
Alexandrina Macovei și domnii consilieri Andrei Amos, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță 
și Eugen Cristian Țurcanu). 
 

Procesele verbale de la punctul 1 al completării ordinii de zi au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).   
  

Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea 
tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze în municipiul Botoșani, ce vor fi 
practicate de S.C. ELTRANS” S.A. Botoșani – 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 2 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc și Marcel Gheorghiță). 

 
Punctul 3 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acceptarea unei 

donații pe Aleea Victor Tufescu – 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). 

 
Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – eu doresc să mă învoiți, nu vreau să zic 

nimic. 
 
Fiind supusă la vot solicitarea de învoire, aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă (doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu și domnul consilier Marian 
Murariu) și 6 abțineri (doamna consilier Silvia Carmen Diaconu și domnii consilieri Bogdan 
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Ciprian Buhăianu, Marius Buliga, Marcel Gheorghiță, Marius Petru Rogojinschi și Constantin 
Liviu Toma) 

 
Punctul 4 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 

preṭurilor de vânzare pentru locuinṭe 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 18 voturi 
pentru și 3 abțineri (domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu și Marcel Gheorghiță). 

 
Punctul 5 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind concesionarea 

prin încredințare directă a unui teren situat în str. Independenței nr. 7 cu destinația cabinet 
medical – 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 1 abținere (doamna 
consilier Raluca Ștefania Curelariu). 

 
Punctul 6 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea de 

principiu a unui schimb de imobile cu Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară – 
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 (21). 

 
Punctul 7 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 străzi 
Cvartal I – 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 (21). 

 
Punctul 8 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 străzi 
Cvartal II – 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 (21). 

 
Punctul 9 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 31.07.2022 
– au fost aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 10 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 31.08.2022 
– au fost aduși în atenția consilierilor locali. 
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Punctul 11 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 31.07.2022 – au fost 
aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Punctul 12 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 31.08.2022– au fost 
aduși în atenția consilierilor locali. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – directorul de la Modern Calor este în 

sală, dacă are cineva întrebări sau dorește clarificări. 
 
Fiind supusă la vot intervenția domnului Petrică Butnaru, aceasta a fost aprobată cu 20 

de voturi pentru – lipsește din sală la momentul votării doamna consilier Raluca Ștefania 
Curelariu. 

 
Domnul Petrică Butnaru – mulțumesc frumos că mi-ați permis, totuși, intervenția, pentru 

punctul pe care l-am solicitat din parte Federației Asociațiilor de Proprietari, am punctul de 
vedere al Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorului și pentru Federația Asociaţiilor 
de Proprietari Botoșani, pe care o reprezint. 

Stimați consilieri, o parte din dumneavoastră, când ați venit la noul mandat, nu 
cunoașteți. Ceilalți care sunt mai înainte, care au fost și care au continuat cunosc problema. 
Problema cu Modern Calor privind calitatea serviciului pe care îl prestează față de cei care au 
rămas în zona unitară de încălzire este dezastruoasă. Am făcut intervenții până la nivel central, 
am încercat să intervin pe cale amiabilă, mi s-au închis porțile de fiecare dată și vreau să vă 
spun că sunt de acord să pun la dispoziția Consiliului Local toate demersurile pe care le-am 
făcut, până la nivel european. 

Acest furnizor, care întoarce spatele la clienții săi și care creează probleme acum cu 
scumpirile. Ca și situație probată, dacă o factură anul trecut a costat 800 de lei, voiam să știu și 
eu cât este aici. La nivel central încă nu s-au definit problemele pe care trebuie să le dea în 
teritoriu, și acum hai să supunem la vot. Ce să supunem la vot, domnule? Ce nu se cunoaște? 

Am primit de la Primărie o adresă oficială, pe care am trimis-o Prefectului, Prefectul a 
trimis-o aici și a trimis o document, ce trebuia să îmi dea răspuns. Mi-a dat un răspuns azi, în 
răspunsul acela spune și procedura, și spune că dacă vor mai interveni alte probleme... Păi dacă 
la nivel central nu s-au definitivat toate problemele legate de preț, am fost și la ANRE, peste 
tot. 

Și mă gândeam că astăzi, în dezbaterea deosebit de importantă pentru acest furnizor va 
participa și domnul care reprezintă ANRE-ul la noi, domnul Panțiru. Eu zic că este superficială 
problema, și dacă tot mi-ați dat posibilitatea să nu vă rețin mult, aș fi solicitat la acest punct o 
amânare, cu o dezbatere publică, exact cu problemele care sunt.   
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 Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 
nr. 321/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Botoșani. 
 
 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – rog comisia de validare să intre în 
atribuții.  
 
 Se începe procedura de vot. După încheierea votului, se anunță rezultatele. 
 
 Domnul președinte de ședință Petru Taielup – conform procesului verbal, doamna 
Silvia Diaconu are 15 voturi, domnul Buliga 10 voturi pentru, iar domnul Cătălin Boboc 9. 
Aleși au fost doamna Silvia Diaconu și domnul Buliga. 
  

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 18 voturi 
pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu) – lipsește din sală la momentul 
votării domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu. 

 
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 
 
 
 
 

Redactat și dactilografiat, 
Alina Ecaterina Manolache 

 

 

 


