
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

 CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 16 martie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 196 din 14.03.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 16 martie 2022, ora 1000, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 196 din 14.03.2022 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 procesului verbal al ședinței Consiliului Local din  data de 24.02.2022 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,CREȘTEREA GRADULUI DE 

SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC 

AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE 

(GAL axa 9.1) - AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI 

ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA 

SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — 

MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE 

DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’, cod SMIS 152087 și a 

cheltuielilor legate de acest proiect 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea documentației 

tehnico - economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL 

CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL 

TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL 

axa 9.1) - AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM 

PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR 

PUBLICE URBANE - MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE — 
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MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE 

DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’ 

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaţiunilor de 

dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului Botoşani 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Botoșani al unor terenuri 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de 

tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și 

elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație 

 

 

Completarea ordinii de zi este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice 

și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zona de recreere Aleea Nucului 12A în 

municipiul Botoşani”, precum și actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai acestuia 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei conținând bunurile concesionate către S.C. 

„LOCATIVA” S.A. Botoșani. 

 

La lucrările şedinţei participă 21 de consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri 

Cătălin Mugurel Flutur și Constantin Liviu Toma, având depuse cereri de învoire la mapa 

președintelui de ședință. 

 

Fiind supuse la vot învoirea domnilor consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Constantin Liviu 

Toma, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

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

unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21).   

 

Procesul-verbal de la punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (21), precum și pe bază de semnături. 

 

Punctul 2 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 unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (21). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 

ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN REAMENAJAREA SPAȚIILOR 

PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE RECREERE ÎN ZUM CENTRUL 

VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/REABILITAREA/MODERNIZAREA 



 

Proces verbal şedinţă extraordinară Consiliu Local Botoşani 

 din data de 16 martie 2022 

 

 

3 

 

SPAȚIILOR PUBLICE URBANE - MODERNIZAREA UTILITĂȚILOR PUBLICE – 

MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA DE CAMERE DE 

SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL”, cod SMIS 152087 și a cheltuielilor legate de 

acest proiect – 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 (21). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 473 din 21 decembrie 2021 privind 

aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ AL 

CETĂȚENILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ASPECTULUI PEISAGISTIC AL TERITORIULUI SDL PRIN 

REAMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE (GAL axa 9.1) – AMENAJARE SPAȚII DE 

RECREERE ÎN ZUM CENTRUL VECHI ȘI ZUM PARCUL TINERETULUI, CREAREA/ 

REABILITAREA/ MODERNIZAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – MODERNIZAREA 

UTILITĂȚILOR PUBLICE — MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC URBAN, AMPLASAREA 

DE CAMERE DE SUPRAVEGHERE WIRELESS PE TERITORIUL SDL’’ – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – inițial am spus că nu voi interveni, dar aș 

vrea să fac, așa, o informare colegilor mei consilieri locali, având în vedere că sunt și manager la 

GAL și că această asociaţia, Grupul de Acțiune Locală Botoșani pentru Viitor, a parcurs procedura de 

avizare a unor fișe de proiect pentru proiectele POCU și POR și suntem în situația în care aceste fișe, 

transformate în cereri de finanțare, abia sunt încărcate în MySMIS. 

Aș vrea să informez colegii, să înțeleagă ce parcurs are un proiect în Primăria municipiului 

Botoșani. Trei proiecte pe POCU au fost avizate de către comitetul comun al secretariatelor AM-

POCU AM-POR în anul 2020. Termenul de depunere a acestor proiecte s-a prelungit și a ajuns până 

în aprilie 2022. Abia acum, zilele acestea, au fost încărcate. Proiectele pe POR, cum este și acesta pe 

care astăzi îl avem la vot, în fața dumneavoastră, trebuie depuse până la sfârșitul lunii martie. Nu știu 

în ce măsură se va reuși acest lucru, am solicitat inclusiv domnului Primar și astăzi audiență, dar nu a 

vrut să mă primească, pe această speță, având în vedere că după amiază, între orele 15 și 17 avem o 

întâlnire online cu Ministerul Fondurilor Europene, acolo unde voi fi întrebată de ce Primăria 

municipiului Botoșani, care a câștigat majoritatea proiectelor depuse pe asociația GAL – Botoșani 

pentru viitor, are proiecte în sertar de un an, și nu sunt încă transformate într-o cerere de finanțare și 

încărcate în MySMIS. 

Ați văzut că nu am intervenit niciodată, în nicio ședință atunci când au apărut aceste proiecte 

la mapa dumneavoastră, tocmai fiindcă au spus că nu vreau să politizez acest lucru, ci îmi doresc ca 

lucrurile să se întâmple, să se realizeze de Primăria municipiului Botoșani de așa manieră încât să 

ajungă la cetățeni, dar, din păcate, am ajuns aici, pe ultima sută de metri, în care aștept să mi se spună 

motivele, bineînțeles, printr-o adresă scrisă, fiindcă altfel nu am cum, motivele pentru care s-a 

întârziat cu un an, cu doi, în transformarea unor fișe de proiect în cereri de finanțare, și, ca să mă 

înțelegeți, cele 6 milioane de euro sunt acolo puse pentru municipiul Botoșani încă din anul 2020-

2021, timp în care GAL Botoșani, pentru parcurgerea procedurii de aprobare a acestor fișe de proiect, 
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a lucrat împreună cu sectorul privat, deci fișele de proiect au fost evaluate de către membrii GAL care 

sunt în cea mai mare, 50%+1, din mediul privat. Deci oamenii respectivi pur și simplu și-au lăsat job-

ul lor, care aduce bani statului român, și au venit cu noi, au vizitat zonele în care se dorește 

construirea unui bloc de garsoniere, în care se dorește construirea unor spații de joacă, și așa mai 

departe, au participat la toate ședințele de aprobare a acestor fișe de proiect, după care ele au plecat 

către Primărie, cu avizul transmis de către CSS restrâns, deci, din punctul de vedere al Asociației Gal 

– Botoșani pentru viitor, eram, la un moment dat, numărul 1 pe țară, și am ajuns în situația în care 

GAL-uri care au avizat foarte greu la CSS restrâns aceste fișe de proiect au acum proiecte în 

implementare, iar ale noastre stau în sertarul Primăriei. 

Este, practic, un strigăt de ajutor, nu este altceva, o informare și un strigăt de ajutor, și îmi 

pare rău că am ajuns aici, după multe discuții pe care le-am avut în particular și de fiecare dată am 

asigurat că nu îmi doresc să politizez, fiindcă nu sunt omul, sunt de atâția ani în Consiliul Local, și nu 

vreau să politizez cu nimic investițiile pentru municipiul Botoșani. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenți (21). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru 

efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a municipiului 

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 (21). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în 

domeniul public al municipiului Botoșani al unor terenuri – 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 ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de 

asistență socială, sub formă de tichete sprijin în cuantum de 500 de lei pentru remedierea 

problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la 

educație – 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 (21). 

 

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

”Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare 

zona de recreere Aleea Nucului 12A în municipiul Botoșani”, precum și actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici ai acestuia – 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 (21). 
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Punctul 2 de pe completarea ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 

conținând bunurile concesionate către S.C. „LOCATIVA” S.A. 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 – am o întrebare către secretarul general al 

acestui UAT, cu privire la legalitatea acestui proiect de hotărâre, ținând cont că acest imobil face 

parte dintr-un complex care se numește Incubatorul de afaceri, complex făcut cu fonduri europene 

acum mulți ani, dar care are ca și specific oferirea acestui spațiu de ședințe showroom, prezentări, și 

care și-a păstrat funcționalitatea în decursul anilor, iar noi decidem azi să îl luăm de acolo. În primul 

rând, că acolo există o împrejmuire, din ce știu eu despre acest Incubator de afaceri, este un gard care 

împrejmuiește întreg complexul, și apoi, de ce nu predăm și terenul astăzi, de ce nu am făcut mai întâi 

dezmembrarea, să predăm terenul cu tot cu clădire. 

Practic, noi luăm pălăria și lăsăm restul acolo, care e logica la tot ce ați aprobat 

dumneavoastră, pentru că eu nu văd nicio logică, totul e într-un registru dintr-ăsta suprarealist. 

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – eu vreau să vă spun că proiectul de hotărâre supus 

atenției dumneavoastră nu are nicio problemă de legalitate și, dacă ați fi foarte atent, ați observa că 

întreaga proprietate aparținând municipiului Botoșani, iar obligațiile noastre legate de contractul de 

finanțare a Incubatorului de afaceri au încetat, pentru că au trecut 5 ani de când a fost pusă în 

funcțiune investiția, deci eu nu văd o problemă de legalitate, sau poate nu am înțeles bine întrebarea 

dumneavoastră, dacă doriți să o precizați. Proprietatea este a municipiului, nu am ce dezmembrare să 

fac. Să dezmembrăm proprietatea noastră, de ce?  

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – toate cele pe care ni le-ați dat în administrare 

nouă, pentru toate s-au făcut intabulări separate, pentru că așa se face administrarea, separat, ați uitat? 

 

Domnul Secretar general Ioan Apostu – înscrierea proprietății în cartea funciară este un 

aspect care ține de opozabilitatea față de terți a proprietății, iar administrarea ține de gestiunea 

bunului respectiv, deci noi nu schimbăm proprietarul, schimbăm doar administratorul. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – am și eu o întrebare simplă: oare acest dispecerat pentru 

situații de urgență, care ar urma să își desfășoare acolo activitatea, nu își poate desfășura activitatea în 

acel showroom dacă locația respectivă se află în continuare în administrarea Locativa, de ce trebuie 

neapărat să treacă la Primărie?  

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – am făcut această solicitare pentru preluarea în 

administrare a acestui imobil, unde nu s-a întâmplat nimic din 2012, de când sunt eu în primărie. Este 

o sală la etaj, amenajată pentru conferințe, nu am participat la niciun eveniment acolo, niciodată. În 

această perioadă, în care am ajuns să amenajăm centrul pentru refugiați, am observat că este un 

imobil care nu are nicio utilitate, era praful de trei degete pe această clădire, am primit etajul, dar nu 

am primit o încăpere de la parter unde să amenajăm, de asemenea, locuri de cazare pentru bărbați, 
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separat de femei, pentru că sunt situații în care nu i-am putut caza și am refuzat acești refugiați să stea 

în spațiu comun, și a trebuit să îi ducem la Agafton. 

Era folosit pe post de depozit personal, cred, cu niște birouri acolo, pentru cei de la Locativa. 

Deci ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, centru de conferințe în cadrul proiectului Incubatorul de 

afaceri este doar o poveste, eu vă spun realitatea, imobilul a fost ținut în administrarea Locativa fără 

nicio destinație, nu s-a întâmplat nimic spectaculos. În această primă etapă vrem să amenajăm mai 

bine acest centru pentru refugiați care va funcționa temporar, bineînțeles, apoi să mutăm, dacă vom 

avea oportunitatea accesării fondurilor europene, dispeceratul Poliției Locale într-o modalitate 

integrată cu alte servicii publice de urgență, pentru că la Casa Cărții este o îngrămădeală de nedescris, 

nu mai încap computerele și putem face lucruri foarte frumoase cu acest imobil care înțeleg că este 

ținut cu dinți ide către Locativa, dar nu are nicio utilitate, și, drept dovadă, vă rog să aprobați 

transferul administrării acestui imobil, pentru că suntem foarte transparenți cu ceea ce vrem să facem 

acolo și v-am spus acum. 

 

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu – am mai auzit o poveste îmbrăcată frumos, 

praful de trei degete pe clădire, nu știam că acum avem indicatori de performanță la grosimea 

stratului de praf, nu știu în ce se măsoară, în centimetri, în milimetri, sau în microni, dar unii au pe 

acolo niște birouri de-ale lor, mi se pare chiar și normal să fie așa, până la un punct. La parter acolo 

este și acolo un spațiu de manevră și nu știam că acum trebuie să oferim condiții pe gen, pe vârstă, pe 

înălțime, pe greutate, că ajungem iar în suprarealism. În care noi trebuie să oferim un spațiu general 

pentru a se caza, nu începem de acum să personalizăm și facem apartamente. 

Dacă dumneavoastră asta v-ați pus în cap, o să realizați, pentru că oricum aveți majoritate și 

faceți ce vreți aici. Cu alte cuvinte, eu nu voi vota acest proiect de hotărâre. 

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – unitate de măsură a oricărui lucru este 

omicronul, 2, dacă trebuie să facem bine, atunci să nu facem rău. Prin urmare, dacă este un spațiu 

care poate asigura destinația cazării refugiaților, cred că nu este doar o obligație, este un dat omenesc, 

păi atunci așa să fie, pentru oamenii ăștia necăjiți și pentru soarta lor nenorocită care le-a schimbat 

viața. Este o tragedie ce se întâmplă și ar trebui să gândim întâi cu sufletul și apoi să formulăm 

gânduri. 

 

Domnul consilier Andrei Amos – am adresat o întrebare simplă, la care nu am primit un 

răspuns simplu, am întrebat dacă acțiunile care urmează a fi efectuate în acel spațiu nu pot fi realizate 

dacă spațiul rămâne în continuare în administrarea Locativa, da sau nu. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – bineînțeles că ar putea fi realizate, dar ne-au predat 

acest imobil fără niște încăperi de la parter unde și-au mutat bunurile și le administrează, deci nu este 

un administrator de bună credință cu care să avem un dialog constructiv. Au închis acolo bunurile pe 

care le-au mutat din celelalte încăperi și au fugit cu cheia, despre asta este vorba. Același lucru se 

întâmplă și cu celelalte spații, dau dovadă de bună credință, ni le pun la dispoziție, dar tot timpul 

intervine ceva, și trebuie să ne milogim la Locativa, să ne atingem scopul, deși acest scop este 
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transparent și nobil. Ni vrem să facem lucruri acolo pe care nu vi le-am spus dumneavoastră, este o 

colaborarea foarte deficitară cu această societate, și v-am dat doar un exemplu. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă (domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc și Daniel Botezatu) și 7 abțineri (doamnele 

consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu și Ada Alexandrina Macovei și domnii 

consilieri Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu). 

 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Daniel Botezatu – declară lucrările şedinţei închise.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

                 Consilier,                           Ioan Apostu  

           Daniel Botezatu 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactat și dactilografiat,  

                                                  Alina Ecaterina Manolache  

 

 

 


