
ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani din data de 14 septembrie 2022 

 
 Prin dispoziția nr. 745 din 12.09.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de 
îndată Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 14 septembrie 2022, ora 1100, în 
sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani, prin mijloace electronice.  
 
 Dispoziţia nr. 745 din 12.09.2022 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. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 23.08.2022, 

25.08.2022, 01.09.2022 și 06.09.2022.   
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  și membrului 

supleant în comisiile de evaluare ale probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de  învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Botoșani   

3.  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 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construirea de insule ecologice 
digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființarea unui centru de colectare cu 
aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus spre finanțare în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest 
proiect 

 
Completarea ordinii de zi este următoarea: 
1. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Botoṣani. 
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La lucrările şedinţei participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier 
Eugen Cristian Țurcanu.  Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice.  

 
Fiind supusă la vot ordinea de zi, împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu 

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22). 
 
Procesele verbale de la punctul 1 de pe ordinea de zi nu prezintă discuții și au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).   
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local  și membrului supleant în comisiile de evaluare ale probei de interviu din 
cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de  
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botoșani – este avizat verbal favorabil de 
comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – rog propuneri pentru Şcoala Gimnazială 

„Sf. Nicolae”. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – îl propun pe domnul Marius 

Rogojinschi ca reprezentant, iar membru supleant domnul Gabriel Tanasă. 
 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt.  
Rog propuneri pentru Şcoala Gimnazială Nr. 7. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – o propun pe doamna Dana Lăzăruc ca 

reprezentant, iar membru supleant domnul Marius Rogojinschi. 
 
Doamna consilier Dana Lăzăruc – nu știu când va fi interviul și nu știu dacă voi fi în 

țară. 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – ok, schimbăm, domnul Gabriel Tanasă 

reprezentant și domnul Marius Rogojinschi supleant. 
 
Domnul consilier Daniel Botezatu – tot pentru Școala nr. 7, o propun pe doamna 

Monica Adăscăliței reprezentant, nu am propunere pentru supleant.  
 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt. 

Va fi vot secret.  
 
Fiind supusă la vot propunerea domnul consilier Bogdan Buhăianu, în persoana domnului 

consilier Marius Rogojinschi ca reprezentant la Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, prin vot secret, 
aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și  2 abțineri. 
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Fiind supusă la vot propunerea domnul consilier Bogdan Buhăianu, în persoana domnului 
consilier Gabriel Tanasă ca membru supleant la Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”, prin vot secret, 
aceasta a fost aprobată cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă și  1 abținere. 

 
Fiind supusă la vot propunerea domnul consilier Bogdan Buhăianu, în persoana domnului 

consilier Gabriel Tanasă ca reprezentant la Şcoala Gimnazială Nr. 7, prin vot secret, aceasta a 
fost aprobată cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și  3 abțineri. 

 
Fiind supusă la vot propunerea domnul consilier Daniel Botezatu, în persoana doamnei 

consilier Monica Adăscăliței ca reprezentant la Şcoala Gimnazială Nr. 7, prin vot secret, aceasta 
a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și  3 abțineri. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – domnul Tanasă a fost ales ca 

reprezentant la Școala Gimnazială nr. 7. 
 
Fiind supusă la vot propunerea domnul consilier Bogdan Buhăianu, în persoana domnului 

consilier Marius Rogojinschi ca membru supleant la Şcoala Gimnazială Nr. 7, prin vot secret, 
aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 7 voturi împotrivă – un consilier nu a votat. 

 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 15 voturi 

pentru, 4 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri 
Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur și Maricel Corneliu Maxim) și 3 abțineri (doamna 
consilier Monica Delia Adăscăliței și domnii consilieri Andrei Amos și Daniel Botezatu). 

 
Punctul 3 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 
verbal favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 

 
Domnul consilier Daniel Botezatu – observ că nu apare Colegiul Național „Mihai 

Eminescu”, ori acolo este disponibil un loc pentru un consilier local, conforma adresei primite de 
la inspectorat. S-a modificat componența, sunt 15 membri acum. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – Școala Gimnazială „Grigore Antipa”, 

propuneri pentru consiliul de administrație. 
 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – o propun pe doamna Daniela Vicol. 
 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – alte propuneri? Nu sunt.  
 
Fiind supusă la vot secret propunerea, aceasta a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă și 3 abțineri. 
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Domnul președinte de ședință Petru Taielup – Centrul de Studii „Ștefan ce Mare și 
Sfânt”. 

 
Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu – o propun pe doamna Daniela Vicol. 
 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – alte propuneri? Nu sunt.  
 
Fiind supusă la vot secret propunerea, aceasta a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă și 4 abțineri. 
 
Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 16 voturi 

pentru, 3 voturi împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri 
Cătălin Boboc și Cătălin Mugurel Flutur) și 3 abțineri (domnii consilier Andrei Amos, Daniel 
Botezatu și Maricel Corneliu Maxim). 

 
Punctul 4 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, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă 
discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 
(22) – doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu a votat verbal. 

 
Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Botoșani, Județul Botoșani”, depus 
spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de 
acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, 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 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar (CAV) în Municipiul Botoșani, Județul 
Botoșani”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a 
cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, 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 1 de pe completarea ordinii 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 20 de voturi pentru și 2 abțineri (doamnele consilier Raluca 
Ștefania Curelariu și Ada Alexandrina Macovei) – domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu a 
votat verbal. 
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Domnul consilier Andrei Amos – înainte de a încheia, permiteți-mi să spun câteva 
cuvinte. Aș dori să îl felicit pe cetățeanul de onoare Alexuc Ciurariu Alin pentru evoluția de 
aseară la Campionatul Mondial de Lupte Greco-Romane Seniori, unde a obținut medalia de 
bronz. Fiind cetățean de onoare al municipiului, am considerat că trebuie punctat acest aspect. 

 
Domnul președinte de ședință Petru Taielup – îl felicităm și noi, și îi dorim să câștige 

multe medalii în continuare. 
 
Domnul consilier Andrei Amos – urmează Olimpiada de la Paris, sperăm să iasă acolo. 
  
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 
 


